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A kdo hlídá Vás? SOS Přívěsek, Váš osobní 
bodyguard

„Poslední dobou od kamarádů slýchám samé 
příběhy o tom, čí táta zkolaboval a komu vezli 
maminku do nemocnice. Přirozeně se o to víc 
bojím o vlastní rodiče. Mají ale vlastní hlavu 
a mé připomínky, aby byli opatrnější, přechází 
mávnutím ruky, což mi na klidu rozhodně ne-
přidá.“ (Michal, 47)

S podobnými problémy se potýká mnoho z nás. 
Obavy ale mají i samotní senioři. Velkým strašá-
kem je například zdánlivě obyčejný pád. Pro člo-
věka těžko se zvedajícího ze židle jsou podobné 
situace noční můrou. Případů, kdy se lidé po 
pádu nemohou zvednout ze země a na pomoc 
čekají hodiny i celé dny, stále přibývá.

Statistiky se navíc ohání alarmujícími čísly. Po-
dle nich se třetina seniorů ročně setká s pádem. 
S včasnou pomocí se s pády vyrovná 90 % 
z nich. Pokud pomoc ale přijde později než 
za hodinu, šance rapidně klesají. Bez včasného 
zásahu se pak bez trvalých následků obejde již 
pouze 10 % případů.

Péče o seniory trochu jinak

I díky hrozbě pádů se tak mnoho seniorů ocitá 
v situaci, kdy jsou nuceni k určitým omezením, 
či dokonce stěhování do domů s pečovatelskou 

službou nebo k příbuzným. Takové kroky však 
mohou přinést více škody než užitku. Jsou i jiná 
řešení?

V Čechách zažívá boom revoluční služba tís-
ňové péče o seniory. Pomoc v nebezpečí před-
stavuje přívěsek, který lze obyčejně zavěsit 
na krk. SOS Přívěsek disponuje tísňovým tlačít-
kem, které v případě nouze stačí zmáčknout. 
Tím se spojí s 24h Monitorovacím centrem, 
které uživateli zajistí potřebnou pomoc v řá-
dech minut.

Jak to funguje?

Na složitou manipulaci s chytrými telefony klid-
ně zapomeňte. 24h Monitorovací centrum bdí 
nad svými uživateli nepřetržitě, čímž zajišťuje 
pomoc opravdu kdykoli. SOS Přívěsek je vyba-
ven SIM kartou, což umožňuje snadnou komu-
nikaci s uživateli přímo přes SOS Přívěsek. Je 
navíc připraven i na tak ošemetné terény, jako 
je koupelna. Je totiž vodotěsný.

Díky GPS lokátoru Vás pomoc najde opravdu 
všude. Ať jste na nákupu, návštěvě u známých 
či v lese na houbách. Operátoři vždy přesně ví, 
kam pomoc poslat. SOS Přívěsek je připraven 
i na situace, kdy tlačítko nejste schopni zmáčk-
nout. Disponuje totiž senzorem pádu, a při jeho 
zaznamenání se o vyslání nouzového signálu 
postará sám!

Hlídací parťák

SOS Přívěsek jistě uvítají nejen senioři, ale i lidé 
s různými zdravotními indispozicemi. Například 
vozíčkářům hrozí vypadnutí z vozíku, cukrovká-
řům zas kolaps např. v podobě hypoglykémie. 
SOS Přívěsek může dále pomoci pečovatelům  
a personálu v různých typech zařízení pro seniory.

Eliminuje omyly

Člověk není tvor neomylný, a tak se může lehce 
stát, že tlačítko zmáčknete omylem. SOS Přívě-
sek se ale vždy nejprve spojí s 24h Monitorova-
cím centrem, které plané poplachy bez problé-
mů eliminuje.

V Čechách se záchranné přívěsky objevily již 
dříve, byly však napojeny přímo záchranné slož-
ky. Planým poplachům tak nešlo předcházet. 
S Monitorovacím centrem a handsfree komu-
nikací nabývá péče o seniory nových rozměrů. 
SOS Přívěsek tak záchranné akce značně zrych-
luje a ulehčuje.

Školení Operátoři Vám zajistí vhodnou pomoc 
a zavolají Vaše Nouzové kontakty. Zůstanou 
s Vámi ve spojení až do chvíle, kdy dorazí po-
moc, a o dalším postupu informují Vaše blízké.
SOS Přívěsek je skvělou možností, jak si život 
užít bez obav, a také bez připomínek a starostí 
Vašich blízkých. 

Zachraňujeme životy
s SOS Přívěskem

Dovolte nám zavolat Vám  
pomoc, když sami nemůžete.

30 dnů na vyzkoušení zdarma.
☎ 800 900 780

Využijte speciální nabídku služby – PomocVnebezpečí.cz: 

Pokud při objednávce zadáte kód SGM100, bude Vám odečtena sleva 100 Kč! A co víc, první měsíc služby zdarma.

Žijte v klidu. 
Žijte s SOS Přívěskem.
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K dnešnímu dni splnila Je-
žíškova vnoučata přání 
9378 lidem, kteří žijí v do-

movech pro seniory,  a i přesto, 
že tam žijí ve společnosti jiných 
klientů a personálu, nemají blíz-
ké či příbuzné, a o Vánocích by 
byli sami a bez dárků. Tato krás-
ná myšlenka, která vznikla již 
v roce 2016, a její autorka Olga 
Štrejbarová ji zkušebně otesto-
vala na menším vzorku domovů, 
se v letošním roce rozrostla díky 
podpoře Českého rozhlasu do 

krásně gi-
gantických 
rozměrů.  
Ježíškova 
vnoučata 
přinášejí 
radost ne-
jen „osamě-
lým“ lidem 
v různých 
domovech. 
Součástí 
myšlenky 

totiž není jen splněné přání či 
dárek, ale i pozornost, kterou 
člověku věnují sociální pracov-
nice, vzrušení a napětí, zda se 
to opravdu splní, někdy i humor 
z netypických přání, prostě celý 
ten proces těšení se na Vánoce, 
který mnozí senioři, nemající 
příbuzné nebo je mají daleko, už 
ztratili a Vánoce by pro ně byly 
jen zdrojem smutku. 
A co ještě přinášejí Ježíkova 
vnoučata? Radost lidem pracují-
cím v domovech. Domovy se nyní 
otvírají veřejnosti daleko více než 
při nějakých týdnech sociálních 
služeb. Vnoučata si hledají toho 
svého seniora, navštěvují webové 
stránky domovů,  zajímají se, jak 
to vlastně v domovech funguje, 
co se tam děje, jak žijí klienti, a 
jak těžkou práci mají pečující. Ti, 
kteří přijedou dárky předat osob-
ně, pamatují drobnostmi, jež po-
těší, i na ně. 
A samozřejmě sama vnoučata si 
berou odměnu nejkrásnější, kte-
rou  není třeba popisovat. Stačí 
sledovat média a sociální sítě 
a radovat se z toho, že lidé jsou 
zkrátka dobří…
Než jsem dopsala tento úvodník, 
počet obdarovaných vyskočil na 
9426. Pár přání je tam ale ještě 
nesplněných, ale na to máme celý 
rok. A snad se i vnoučata za svými 
babičkami a dědečky zastaví čas-
těji než jen o svátcích. 
Krásné Vánoce a mnoho dobré-
ho v novém roce přeje za redakci 
Rezidenční péče

Lenka Kaplanová

Tahle 
země 
je 
pro 
staré…

ÚVODNÍK

O tom, že za dobrým nápadem musí 
následovat spousta práce všech zú-
častněných, jsme si povídali s Olgou 
Štrejbarovou. 

Jak spolupracovali sociální pracov-
níci z domovů, které jste oslovili?
Sociální pracovníci domovů jsou naše 
hlavní „spojka“. Nepostradatelný pro-
středník mezi dárcem a seniorem. Moc 
dobře si uvědomujeme, jak mnoho práce 
jsme jim naložili, k té jejich už tak nároč-
né. Neustále teď vyřizují maily s dotazy 
dárců, telefony, domlouvají osobní se-
tkání a předání. A velmi často nám píší. 
Jak náročné, ale krásné to je. Jak je těší 
zájem Ježíškových vnoučat, tedy dárců. 
A jak šťastní jejich klienti jsou. To jsou 
pro nás nesmírně důležité zprávy. 

Hodláte tu akci rozšířit z formátu Je-
žíška na celoroční projekt? 
Ježíškova vnoučata jsou už teď celoroč-
ní projekt. Od loňska, kdy se nám poda-
řilo projekt rozjet a potěšit stovky senio-
rů, chodí některá Ježíškova vnoučata do 
domovů pravidelně na návštěvu. Z mno-
hých se stali dobrovolníci, kteří chodí 
babičkám a dědům pravidelně číst nebo 
je doprovází na mše do kostela. Letos je 
celá akce v daleko větším měřítku, díky 
podpoře Českého rozhlasu, jeho zázemí 
a týmu, se stala z projektu celonárodní 
akce velkého přesahu. Splněná jsou už 
teď tisíce přání. Určitě diskutujeme, jak 
celoroční „běh“ podpořit a rozvinout. 
Teď ale máme tolik práce, že není čas 
dívat se do vzdálené budoucnosti. Inten-
zivně žijeme současností. Denně nám 
chodí stovky zpráv, dotazů, slov podpory. 
Stále se hlásí nové domovy, což je skvělé. 

Oslovujeme firmy, hledáme způsoby jak 
splnit i ty finančně náročné dárky. Skvěle 
aktuálně zafungovala možnost nakupo-
vání dražších dárků přihazováním sto-
korun od dárců přes Slevomat. Žijeme 
tím nejen my, ale i domovy a zejména 
pak Ježíškova vnoučata a senioři sami. 

Máte i další nápady směřující do 
sféry sociálních služeb?
Delší čas se snažím s dcerou a přáteli po-
máhat, kde je třeba. Jednu z našich ak-
tivit najdete na webu slaskouprohospic.
cz. Z fotek důkazů lásky od lidí z celého 
světa tiskneme látku a z látky šijí samoži-
vitelky a důchodci trenýrky, tašky, polštá-
ře apod. Třetina zisku z prodeje jde právě 
jim, třetina na materiál, třetina na koupi 
postelí pro domácí hospic. Pořád je kde 
pomáhat a je fajn, když se aktivity smys-
luplně propojí. Právě láskopolštáře napří-
klad šijí babičky a dědové v třebíčském 
domově pro seniory, který se loni jako 
první k Ježíškovým vnoučatům přidal. 

Čím vás tato akce obohatila a čím 
překvapila?
Myslím, že nepřekvapila. Lidé zkrátka 
jsou dobří. A svět není tak zlý, jak lenoši 
rádi říkávají. Lidé chtějí být užiteční a při-
nášet radost, jen potřebují dostat příleži-
tost. Ideální stav by byl, kdyby Ježíškova 
vnoučata vůbec nebyla třeba. Ale to je 
utopie. Vždycky budou osamělí staří 
lidé. Jsem šťastná, že se nám společně 
daří vracet jim radost z nového dne. Za 
to chci všem moc poděkovat. 
Děkujeme za rozhovor. 

Lenka Kaplanová

Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016 na dvorku Českého rozhla-
su v Jihlavě. Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvě-
domila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. 
Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš 
časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě.

DÁRKOVÁ 
LAVINA

„Zeptala jsem se jednou ředitele domo-
va, jestli se stává, že by lidé nosili vánoč-
ní dárky seniorům, jako nosí například 
dětem v dětských domovech. Usmál se a 
řekl, že nic takového se mu nikdy nesta-
lo. To zrodilo nápad, který díky nadšení 
lidí spustil lavinu, co se na své cestě dál 
nabaluje,“ vzpomíná Olga. Když jí přišel 
první seznam přání z domova pro senio-
ry v Třebíči, založila facebookovou sku-
pinu Ježíškova vnoučata. Na krajském 
úřadě si vyžádala emailové adresy a tou-
to cestou oslovila všechny domovy na 

Vysočině. Požádala sociální pracovníky, 
aby se zeptali svých osamělých klientů, 
co by si přáli.
První seznam byl pryč během dvou ho-
din. S každým dalším byla přání rezervo-
vána rychleji a rychleji. Během loňských 
Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšen-
ců a přátel podařilo splnit zhruba 600 
vánočních přání. Od knih přes předplat-
né časopisů, uzeniny a boty až po zážit-
ková přání, jako návštěva zoo po čtyřice-
ti letech, návštěva divadelní vlásenkárny 
až třeba po jízdu na harleyi.

„LIDÉ JSOU ZKRÁTKA DOBŘÍ…“

Pokračování na str. 20
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Dlouhodobá péče 
a její kvalita  
v institucích, 
ošetřovatelské 
domy

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Předsedkyně České gerontologické  
a geriatrické společnosti a Alzheimer 
Europe

Evropa patří mezi rychle stárnoucí 
oblasti světa, to platí zejména o ze-
mích Evropské unie včetně České 
republiky. Stárnutí je výsledkem 
pozitivního vývoje, prodlužování 
lidského života.  Přináší ale také ně-
které problémy, které je zapotřebí 
řešit. Problematika zajištění péče 
o osoby s omezenou soběstačností 
patří mezi ty významné. Evropská 
komise dokonce ve svých dokumen-
tech upozorňuje na skutečnost, že 
v souvislosti se stárnutím populace 
a dalšími demografickými změnami 
bude každá druhá žena EU a každý 
třetí muž EU potřebovat v budouc-
nu dlouhodobou péči.  Zajištění 
dlouhodobé péče spadá do kompe-
tencí jednotlivých členských států, 
ale Evropa přijímá určitá doporu-
čení k tomu, aby se její poskytová-
ní zlepšilo a aby byla považována 
za prioritu. Významným faktorem 
ovlivňujícím potřebu dlouhodobé 
péče je kromě stárnutí populace 
jako takové také delší dožití lidí 
s chronickými onemocněními. 
K tomu dochází zejména v důsled-
ku pokroků moderní medicíny, kte-
rá svými prostředky zlepšuje stav 
chronických onemocnění a odda-
luje jejich následky o mnoho let či 
desítek let, jak je tomu například 
u diabetu. V důsledku toho se lidé 
častěji dožívají „svých“ komplikací, 
diabetické nefropatie, diabetické 
nohy, neuropatie a podobně. Dalším 
jevem je zvyšování počtu lidí, kteří 
díky moderní intenzivní medicíně 
překonali onemocnění, jež byla 
v předchozích dobách zpravidla 
smrtící. Potřebu dlouhodobé péče 
ovlivňují zejména ti přeživší, u nichž 
nedošlo k návratu plného zdraví, 
ale u kterých vznikla disabilita. Jde 
například o následky cévních moz-
kových příhod a podobně.  Další 
významnou skupinou jsou lidé se 
závažnými následky úrazů a po-
ranění, zejména pak lidé s poškoze-
ním centrálního nervového systému 
a následnou disabilitou v důsledku 
poranění páteře či traumatického 
poškození mozku, lidé s amputa-

cemi a podobně.  Madridský su-
mmit o stárnutí a stáří upozornil již 
v roce 2002 na skutečnost, že vyš-
šího věku se dožívají také lidé 
s těžkou disabilitou v důsledku 
vrozených poruch. I zde je charak-
teristické postižení mnoha systémů 
a postupně i další rozvoj závažných 
zdravotních komplikací. Specific-
kou problematiku představuje pro-
blematika záchvatovitých a také 
chronických duševních onemoc-
nění. Stárnutí populace přispívá 
velmi zásadně ke zvýšení počtu 
lidí s neurodegenerativními one-
mocněními (Alzheimerova choroba 
a jiné příčiny demence) a dalšími 
degenerativními poruchami (napří-
klad osteoporóza, artrózy nosných 
kloubů).  Období na konci života je 
charakterizováno komplexností 
zdravotního stavu, přítomností 
různých syndromů a onemocně-
ní, která konec života determinu-
jí. Nejedná se tedy o pouhý konec 
života v důsledku stárnutí, ale v sou-
časné době stále umíráme v důsled-
ku onemocnění vedoucích ke smrti, 
neboť úplný potenciál lidského živo-
ta se nachází pravděpodobně ještě 
o několik desetiletí dále, než je sou-
časná doba dožití naší populace, 
jak ukazují příklady lidí doživších se 
více než 110 let života.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že 
skupiny lidí se zhoršenou čí vý-
razně omezenou soběstačností 
jsou již v současné době velmi po-
četné a jejich počet narůstá a bude 
dále velmi rychle narůstat. Jedná se 
o populaci heterogenní, různorodou, 
o lidi s různými individuálními po-
třebami. Jejich společný problém 
lze charakterizovat velmi struč-
ně: jejich soběstačnost je omeze-
ná a potřebují pomoc druhých. 

Na tomto místě je zapotřebí zdůraz-
nit, že ke zhoršení soběstačnosti 
nedochází samo o sobě, ale že se 
jedná v naprosté většině případů 
o následek změny zdravotního 
stavu, onemocnění, úrazu či zdra-

votního postižení. Některé z těchto 
stavů progredují a některé z nich 
jsou relativně stabilizované za před-
pokladu adekvátní péče. 

Omezení soběstačnosti je situací, 
kdy člověk potřebuje pomoc dru-
hých, a to v různé míře a v různém 
prostředí. Komplex různých služeb 
a opatření, která dlouhodobě potře-
bují lidé s omezenou soběstačností, 
se shrnuje pojmem dlouhodobá 
péče. Většina z této velké skupiny 
lidí, kteří potřebují dlouhodobou 
péči (v České republice se jedná 
o cca 600 tisíc obyvatel) zůstává 
ve svém domácím prostředí. K tomu 
však potřebují určitou dopomoc, 
služby i technické vybavení, adapta-
ci domácnosti, pomůcky a podobně. 
Z profesionálních služeb se jedná 
zejména o domácí ošetřovatelskou 
péči, osobní asistenci a pečovatel-
skou službu. Někteří z těchto lidí 
však nemohou v domácím prostředí 
setrvat, a to z mnoha různých důvo-
dů. Proto vyhledávají instituce, které 
mohou dlouhodobou péči zajistit. 
Zde se dostáváme na ono neblahé 
„pomezí“ české zdravotní a sociální 
péče, pomezí, které by nemělo být 
hranicí (což je synonymum pomezí), 
ale mělo by být prostředím, jež na-
opak potřebné služby integruje. Inte-
grace zdravotní a sociální péče i dal-
ších služeb je nezbytnou podmínkou 
pro zajištění kvalitní dlouhodobé 
péče lidem, kteří ji potřebují, tedy 
těm, jejichž zdravotní problematika 
je komplexní, jejichž stav je dlouho-
dobý a jejichž potřeby jsou vpravdě 
bio-psycho-sociální a spirituální, 
což se sice učí na všech školách, ale 
mnohdy nerespektuje v praxi. Pro 
objektivnost připusťme, že ideální 
situace není ani v mnoha jiných ze-
mích, a proto se i na mezinárodních 
fórech rozvíjí diskurs na téma institu-
cí dlouhodobé péče, kterým jsme si 
zvykli říkat „nursing homes“ (v do-
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slovném překladu: ošetřovatelské 
domovy), v různých jazykových mu-
tacích jde o Pflegeheim, sykehjem 
a podobně. Většina těchto názvů 
zdůrazňuje „domovský charakter“ 
pobytu a zdravotní problematiku 
(péči o nemocné, ošetřovatelskou 
péči atd.).  Také dle nedávno publi-
kované mezinárodní definice „nur-
sing home“ se jedná zařízení ošet-
řovatelské a pobytové (residential) 
péče (nejedná se o nemocnice), po-
skytující ubytování a dlouhodobou 
péči jako komplex služeb (as a pac-
kage) lidem, kteří potřebují setr-
valou zdravotní a ošetřovatelskou 
péči v důsledku chronických po-
ruch a snížené míry soběstačnosti 
v aktivitách denního života (ADL). 
Tato zařízení poskytují pobytovou 
péči (v našem kontextu pobytovou 
službu)  kombinovanou  s ošetřo-
vatelstvím, zdravotní péčí a další-
mi formami osobní  péče tak, jak 
to vyžadují potřeby obyvatel těchto 
zařízení.  

Velmi aktuální otázkou související 
s existencí těchto zařízení, je kva-
lita péče, poskytovaná lidem, kteří 
v nich žijí. 

Kvalita se týká efektivnosti (effecti-
veness) a bezpečnosti péče, její 
orientaci na člověka (person-cen-
tredness), schopnosti reagovat 
na potřeby a požadavky lidí, kte-
rým je poskytována (responsive-
ness). Dále pak se jedná o koordi-
naci péče, jež se vztahuje stejně 
tak jako k vlastní odborné péči 
a jejím technickým aspektům 
i ke zkušenosti uživatelů, stejně 
tak jako způsobu, jak harmonic-
ky je péče organizovaná v jednot-
livých typech služeb. V „nursing 
homes“, ošetřovatelských domech 

(kam bychom u nás mohli řadit lé-
čebny s dlouhodobým pobytem, 
domovy se zvláštním režimem 
a většinu oddělení domovů pro se-
niory a domovů pro osoby se zdra-
votním postižením) žijí lidé s velmi 
komplexní zdravotní problemati-
kou, většinu z nich představují lidé 
seniorského věku. Ve všech rozvi-
nutých zemích dochází k tomu, že 
v ošetřovatelských domech žijí 
lidé se závažnější zdravotní pro-
blematikou, než tomu bylo v před-
chozích letech, to platí i o našich 
zařízeních. Zatímco dříve se jed-
nalo spíše o rezidenční zařízení, 
v současné době jednoznačně pře-
važuje charakter ošetřovatelský. 
Tomu musí samozřejmě odpovídat 
i spektrum péče, které tato zaříze-
ní poskytují a jež musí zahrnovat 
kromě sociálních služeb poskyto-
vaných na adekvátní úrovni dané 
předpisy a kulturou dané země, 
také kvalifikovanou zdravotní, 
zejména ošetřovatelskou péči. 
Předpokladem zajištění této péče 
v přiměřené kvalitě je zejména ce-
loživotní vzdělávání a rozvoj pra-
covníků poskytujících tyto služ-
by. Toto téma je v současné době 
jedním z velmi aktuálních témat 
jak mezinárodních, tak našich od-
borných společností, platformou 
spolupráce zdravotnických, so-
ciálních a dalších odborníků 
a otevřenou cestou ke zlepšení 
kvality péče a života lidí v těchto 
zařízeních. 

Doc. MUDr. Iva  
Holmerová, Ph.D.

UK FHS Centrum pro studium 
dlouhověkosti a dlouhodobé péče 

a Gerontologické centrum
Foto: archiv redakce časopisu  

Sociální služby

Iva Holmerová obdržela letos cenu Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
ČR za dlouhodobý přínos sociálním službám.

Kvalitní péče
o hygienu
vašich 
provozů

VÁ Ž E N Í  O B C H O D N Í  
PA R T N E Ř I ,
D Ě K U J E M E  VÁ M  
Z A  S P O L U P R Á C I  
V  L E T O Š N Í M  R O C E  
A  P Ř E J E M E  Ú S P Ě Š N Ý  
N O V Ý  R O K  2 0 18 .

www.nork.cz
info@nork.cz
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KOUŘIT ČI NEKOUŘIT? 
TOŤ OTÁZKA…
Skladba klientů v zařízeních sociálních služeb je odrazem skladby obyvatel v celé současné spo-
lečnosti, a to včetně problémů, které to přináší a které se s různou mírou úspěšnosti řeší. Jedná 
se především o zvyšující se počet sociálně slabých a nepřizpůsobivých. 

Je tedy liché se domnívat, že v zaří-
zeních sociálních služeb (např. po-
bytových) je situace jiná. Zařízení 
se setkávají u této skupiny obyvatel 
s odlišným způsobem života, kte-
rý si s sebou přinášejí, a to včetně 
nerespektování pravidel. S těmito 
uživateli se pracuje individuálně, 
jsou před uzavřením smlouvy pro-
kazatelně seznámeni se svými prá-
vy a povinnostmi, které jsou dány 
smlouvou, včetně dodržování vnitř-
ních pravidel obsažených ve smlou-
vě i s možností výpovědi v případě 
jejich nedodržování. 

V současné době začíná nabývat 
na významu řešení situací, týkají-
cích se požívání návykových látek, 
tj. kouření a alkoholu, a to zejména 
v pobytových zařízeních. Např. v pří-
padě, že uživatel kouří na pokoji 
i přesto, že byl vícekrát i písemně 
upozorněn na to, že ke kouření jsou 
určeny pouze vyhrazené kuřárny, že 
může způsobit požár a ohrozit tak 
zdraví svoje i ostatních uživatelů, 
že kouřem ze svého pokoje snižuje 
kvalitu bydlení ostatním uživatelům 
a není z jeho strany vůle na změnu 
svého chování, přesto má zařízení 
jen teoretickou možnost: dát tako-
vému uživateli výpověď. Zajištění 
jiné služby poskytující potřebnou 
péči a umožňující zároveň kouření 
na pokojích je v případě výpovědi 
smlouvy nemožné.

Vzhledem k tomu, že se zařízení nyní 
pohybují v určitém právním vakuu 
(např. zákon o požární ochraně zá-

kaz kouření na pokojích přímo ne-
řeší, ale stanovuje povinnosti pro 
právnické osoby vyplývající z požár-
ního nebezpečí provozované činnos-

ti) a Domovy pro seniory nejsou (až 
na výjimky) zaregistrované jako ne-
státní zdravotnická zařízení, požáda-
li jsme o stanovisko nejlépe formou 

Poznámka redakce: tento dopis i s přílohami byl zaslán na MPSV ČR.  O odpovědi 
vás budeme informovat. Napište nám své zkušenosti s tímto problémem.  
E-mail: redakce@marcom-praha.cz.

PRÁVA KLIENTŮ 10 LET POTÉ…
V obecné rovině se má za to, že práva jednoho člověka začínají a končí tam, kde začínají a končí práva 
druhého člověka.

V sociálních službách mám občas 
dojem, že je to poněkud jinak. Řídí-
me se legislativou, Ústavou České 
republiky, Všeobecnou deklarací lid-
ských práv, Listinou základních práv 
a svobod, Občanským zákoníkem, 
Zákonem o sociálních službách, Vy-
hláškou 505/2006 Sb., kterou se pro-
vádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách a Standardy 
kvality, a vnitřními dokumenty v jed-
notlivých zařízeních, jako Etickým 

kodexem pracovníků domovů, Domá-
cím řádem atd.

Je toho málo? Není…
Standard kvality č. 2 definuje Základní 
práva klientů, kterými jsou mimo jiné 
právo na svobodné vyjádření svých 
názorů a své vůle, právo na podporu 
a pomoc při uspokojování klientových 
potřeb, naplňování jeho osobních cílů, 
právo na možnost podstoupení přimě-
řeného rizika, podobně jako je tomu 

v přirozeném prostředí, právo na in-
dividuální přístup pracovníků, právo 
na prostředí, které bude v co největší 
míře přizpůsobeno přirozenému do-
mácímu prostředí...
Problém nastává v momentě, kdy při-
chází klient kuřák, chovající se v po-
bytové sociální službě jako ve svém 
domácím prostředí, kouří v bytě, po-
tažmo v lůžku. 
Ano snažíme se naplnit právo jednoho 
klienta, ale kde jsou práva ostatních kli-
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entů? Automaticky porušujeme jejich 
právo na bezpečí, prostředí přizpůso-
bené přirozenému domácímu prostředí 
atd. Tyto klienty nezajímá v momentě, 
kdy vypukne požár, že jsme naplnili prá-
vo kouřícího klienta v lůžku na možnost 
podstoupení přiměřeného rizika. 

Kudy z této situace ven?
Řešila jsem situaci, kdy klient trpící 
demencí kouřil v lůžku, „vajgly“ típal 
o matraci v lůžku. Syn klienta mi dopo-
ručil, abych koupila azbestovou pod-
ložku, když jsem se s ním snažila situ-
aci řešit. Prožila jsem pár bezesných 
nocí. V domově pro seniory nebyla 
kuřárna, imobilní klient se s lůžkem 
nemohl umístit do výtahu (do výtahu 

se vejde lůžko pouze v poloze na bok) 
a odvézt ven, kde by si bezpečně pro 
všechny zúčastněné zakouřil. Budila 
jsem se občas hrůzou z titulní repor-
táže na TV Nova, kterak „bezbranní se-
nioři v domku hrůzy uhořeli…“
Neuhořeli. Napadl mě bezva nápad, 
který se líbil i sociálním pracovnicím. 
Personál, který musí chodit kouřit ven, 
bude docházet na pokoj k onomu klien-
tovi. Klient nebude ohrožovat sebe ani 
okolí, v klidu a civilizovaně si zakouří.
Poprvé jsem se těšila na pondělí, kdy 
půjdu do práce. Radostné zprávy sdě-
luji moc ráda a lednové mrazivé počasí 
pro kouřící personál nic moc. Natěšeně 
jsem sestřičkám a pečovatelům sdělila 
svůj nápad a … klient ono ráno zemřel. 

Glosa personálu „konečně jsme se 
mohli mít díky standardům dobře, 
a zase nic“ se stala památnou. 

Ale … 
Karel Čapek řekl: „Jednou z největ-
ších civilizačních pohrom je učený 
hlupák“, a s tím nemohu než souhla-
sit. Doufám jenom, že všichni zůsta-
neme ušetřeni toho nejhoršího. Kdy 
naplníme právo jednoho klienta, který 
si bude vesele pokuřovat v lůžku, ale 
klienty ostatní to může stát možná to 
nejcennější, co mají…

Lenka Hasnedlová
Vedoucí sociálního a zdravotního 

úseku, Domov seniorů Praha 9

VĚTŠÍM PROBLÉMEM  
JE ALKOHOL

 Z požárního hlediska jsme objekt se 
zvýšeným nebezpečím, takže nikdo 
v budově kouřit nesmí, ani klienti, 
ani zaměstnanci. U některých klien-
tů, kteří jsou fyzicky zdatní, toleru-
jeme kouření na balkoně. Pravda je, 
že uživatelé, kteří v současnosti při-
cházejí, jsou v takovém zdravotním 
stavu, že už ani nekouří. Z 200 klien-
tů máme tak 10 kuřáků, a ti zvládají 
s cigaretou chodit ven, nebo jezdit 
na vozíku. Klienti zákaz akceptu-
jí, nemáme s tím problém. Jednou 
ale u nás byl klient s duševním one-
mocněním. Tam jsme museli přistu-
povat individuálně, personál měl 
zvýšenou opatrnost, ale to byl výji-
mečný případ. Nakonec se nám po-
dařilo najít vhodnější zařízení.
Větším problémem je ale alkohol. 
Měli jsme klientku, která si necháva-
la donášet od jiného klienta na po-

koj alkohol, nadměrně ho požíva-
la, a pak následovaly pády a další 
zdravotní komplikace, což je nápor 
na zaměstnance. Tam už jsme uva-
žovali o výpovědi, což je ale také vel-
mi složité. Než jsme přišli na řešení, 
klientka zemřela.
Naše politika je taková: Klienti si pijí 
za své, je to jejich život, jejich pení-
ze, ale požíváním alkoholu nesmí 
obtěžovat ostatní, a nesmí vyžado-
vat mimořádnou péči personálu, 
např. u pádů. 
Naopak, kulturní požívání podpo-
rujeme, v rámci dobré praxe jsme 
na oddělení pro klienty s demencí 
zřídili něco jako vinotéku. Při nějaké 
slavnostní příležitosti se otevře la-
hev vína, posedí se u skleničky, není 
s tím žádný problém, ani zdravotní. 
Je krásné klienty vidět u společné-
ho stolu, jak si přiťuknou. 

O zkušenostech s kouřením a požíváním alkoholu v Domo-
vě důchodců v Bystřanech nám napsala ředitelka Miroslava  
Barešová. 

DISKUZE, NÁZORY

zveřejněného doporučeného postu-
pu k otázce užívání návykových látek 
v zařízeních sociálních služeb, tj.:
- určení, kde je hranice základní čin-

nosti (dopomoc s kouřením a pitím 
alkoholu u plně imobilních klientů, 
nákup cigaret a alkoholu, povinnost 
poskytovatele umožnit kouření…),

- určení, do jaké míry mají uživatelé 
právo na zachování návyků z do-
mácího prostředí (kouření na po-
koji i s nebezpečím požáru),

- určení, zda se neřešené situace 
spojené s ubytováním klientů dle 
zákona 108/2006 Sb. řeší analo-
gicky dle ustanovení týkajících se 
nájemního bydlení v Občanském 
zákoníku,

- jak řešit právo zaměstnanců 
na nekuřácké pracoviště (vstup 
do zakouřených pokojů),

- další práva a povinnosti uživatelů 
i poskytovatelů sociálních služeb 
v této oblasti (kdo nese odpověd-
nost v případě požáru a uhoření 
ostatních klientů, jak se vyviníme 
– stačí zápisy o tom, že jsme s kli-
entem hovořili, upozorňovali ho?).

Nechceme klienty omezovat, ale 
máme jako pobytová zařízení něja-
kou odpovědnost a musíme chránit 
i ostatní klienty, kteří nic neporušu-
jí. Má poskytovatel možnost, byť jen 
teoretickou, dát výpověď klientovi 
za kouření na pokoji (viz. hasiči, vý-
povědní důvod dle Domovního řádu), 
nebo je povinen takové chování str-
pět a řešit jen vymáhání škody, byť 
opět jen teoreticky? Sjednocení růz-
ných pohledů na tuto problematiku 
přispěje k větší jistotě při řešení ta-
kových situací v zařízeních sociál-
ních služeb a k udržení kvality života 
všech uživatelů v těchto zařízeních.

Ing. Jaroslav Marek,  
ředitel Domova pro seniory  

Krásné Březno 
Bc. Martina Plachá, DiS 

vedoucí Domova pro seniory, 
Diakonie ČCE – středisko  

v Krabčicích
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KOUŘENÍ V POBYTOVÝCH  
ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jenž nabyl účin-
nosti dnem 31. května 2017, přinesl spoustu bouřlivých diskuzí ještě před jeho přijetím a rovněž 
tak po jeho přijetí.

Ozývali se skalní kuřáci i tolerantní 
nekuřáci a shodně prohlašovali, že 
tato úprava zašla až příliš daleko. 
Hlavně v letních měsících jsme čas-
to viděli prázdné restaurace a plné 
zahrádky a předzahrádky, kam bo-
hužel musely i maminky s dětmi. 
Ve večerních hodinách jsme vidě-
li zase shluk kouřících a hlučících 
skupinek před vchodem do vináren 
a barů, což zase nelibě nesli lidé by-
dlící nad takovouto provozovnou.
Přitom předchozí právní úprava 
nebyla špatná a v zásadě mohla vy-
hovovat kuřákům i nekuřákům. Ale 
dost obecných úvah. 
A nejasnosti vyvolává tento zákon 
i v pobytových zařízeních sociál-
ních služeb (dále jen „PZSS“). Do re-
dakce přišel dopis, který obsahuje 
popis praktických problémů a řadu 
otázek, na něž není jednoduché 
nalézt odpověď. Pokusíme se ales-
poň v tomto krátkém článku nalézt 
na některé z nich odpověď. 
První avizovaný problém spočíval 
v tom, že se PZSS nyní nacházejí v ur-
čitém právním vakuu, neboť domovy 
pro seniory nejsou zaregistrované 
jako nestátní zdravotnická zařízení, 
což by z nich činilo zdravotnická za-
řízení, a tudíž by se na ně vztahoval 
obdobný režim. Především je třeba 
říci, že skutečnost, zda je PZSS regis-
trováno jako nestátní zdravotnické 
zařízení, již nehraje žádnou roli. Zák. 
č. 372/2011 Sb., o zdravotnických 
službách, zrušil nestátní zdravotnic-
ká zařízení a PZSS se stala posky-
tovateli zdravotních služeb podle  
§ 17a zák. č. 48/1997 Sb., o veřej-
ném zdravotním pojištění a § 36 zák.  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Skutečnost, že PZSS nejsou výslovně 
uvedena v zákoně č. 65/2017 Sb.,  
není šťastná. Může to vést k řadě vý-
kladových problémů a sporům. Po-
kud jde o vnitřní prostor stavby, což 
by mohla být např. vstupní hala PZSS, 
chodby a další veřejné prostory, pak 
by šlo dovodit, že se na ně vztahuje 
zákaz kouření podle § 8 odst. 1, písm 
a) cit. zák. Pokud jde o pokoje, pak 
tento zákaz může uložit domácí řád, 
jako norma nižší právní síly, kterou 
ale musí klient respektovat, neboť 
se k tomu jistě zavázal podpisem 
smlouvy. Ještě se nabízí využití ana-
logie se zdravotnickým zařízením  
(§ 8 odst. 1, písm. e). Pokud byla ana-
logie aplikována na PZSS v případě 
tzv. úhradových vyhlášek, pak logic-
kým výkladem dospějeme k závěru, 

že v případě citovaného zákona je 
to rovněž možné. Jinak lze uzavřít, 
že neuvedení PZSS v tomto zákoně 
představuje z našeho pohledu legis-
lativní nedostatek.
S touto otázkou souvisí i další pro-
blém, totiž jak postupovat vůči kli-
entovi, který kouří na pokoji, ačkoliv 
byl opakovaně vyzván, aby tak neči-
nil a byl současně náležité poučen 
o možnosti požáru, o snižování kva-
lity bydlení ve vztahu k ostatním kli-
entům a o protipožárních, hygienic-
kých a zdravotních souvislostech. 
Otázka zní, zda je možno s takovým 
klientem ukončit smlouvu. Jakkoliv 
jsem si vědom faktických komplika-
cí, negativních reakcí nejrůznějších 
subjektů i obtížnosti najít pro tako-
vého člověka odpovídající umístě-
ní, je třeba tak postupovat, pokud 
to jen trochu bude možné. Práva 
a povinnosti stíhají každého klienta 
a jejich dodržování je třeba důsled-
ně vymáhat. Pokud jde o event. do-
poručený postup, pak by měli svoji 
roli splnit především zřizovatelé 
a resort, který metodicky odpovídá 
za řízení oblasti sociálních služeb.
Další otázka, kde je hranice základ-
ní činnosti (dopomoc s kouřením 
a pitím alkoholu) u plně imobilních 
klientů, nákup cigaret a alkoholu 
a povinnost poskytovatele umožnit 
kouření. S tím souvisí i další otáz-
ka, do jaké míry mají klienti právo 
na zachování návyků z domácího 
prostředí (kouření na pokoji atd.). 
Především je třeba říci, že dopomoc 
s kouřením a pitím alkoholu či ku-
pování cigaret a alkoholu nemá nic 
společného se základní činností 
(srov. § 35 odst. 1 zák. č. 108/2006 
Sb.). Rovněž tak základní činnosti 
podle jednotlivých druhů sociálních 
služeb nic takového neobsahují. Zde 
se lze ztotožnit i se stávající judika-
turou, která uvádí, že „Lze souhlasit 
s názorem, že kolektivní zařízení 
bude přinášet vždy určitou míru „re-
žimových“ opatření, když skutečné 
nahrazení běžného způsobu života 
je nereálným cílem“ (srov. judikát 
uvedený v Rezidenční péči 2/2017 
str. 10). Pokud je někdy argumento-
váno zprávou ombudsmana o ná-
vštěvě zařízení sociálních služeb 
z roku 2007, pak jde o více než deset 
let starou zprávu, a některé její zá-
věry byly i tehdy diskutabilní. Tedy 
požadavek ombudsmana, aby klient 
měl svobodnou volbu i v tom, zda 
bude kouřit a pít alkohol, a že pro 

případné omezení klienta, ať již kou-
ření či pití alkoholu, zde není právní 
opora, není správný. Dnes jsme již 
jinde. Názor společnosti se v těchto 
otázkách výrazně posunul a tomu 
odpovídá i soudní praxe. 
Samozřejmě nic nebrání PZSS, aby 
třeba imobilního klienta vyvezli 
na vozíčku ven a třeba v parku mu 
umožnili zakouřit si. Pokud je v PZSS 
kuřárna, pak ji kromě zaměstnanců 
může navštívit také klient. Rovněž 
tak jedno pivo není žádný hřích, ale 
vždy záleží na okolnostech a posou-
zení situace sociálním pracovníkem. 
Ale ve střetu „svoboda rozhodování 
versus režimové opatření“ má jasně 
přednost režimové opatření. Svobo-
da rozhodování jednotlivce je pak 
limitována právy ostatních klientů.
Pokud jde o případné srovnání uby-
tování klientů s režimem nájmu po-
dle občanského zákoníku, pak toto 
srovnávat nelze. Je třeba si uvědo-
mit, že PZSS je kolektivní zařízení, 
které nutně přináší jistá omezení 
jednotlivce ve prospěch ostatních. 
Aby byla jasně stanovena pravidla 
hry společného soužití, k tomu slou-
ží domácí řád, který se jistě všichni 
klienti zavázali dodržovat. 
K otázce, kdo nese odpovědnost 
za případnou tragedii způsobenou 
např. kouřícím klientem, uvádím, že 
dovozování takové odpovědnosti je 
vždy velmi obtížné a v tomto případě 
by zřejmě takovou situaci posuzo-
valy orgány činné v trestním řízení. 
Proto je důležité mít v domácím řádu 
stanovené potřebné zákazy kouření 
na pokoji i v prostorách PZSS, zákaz 
pití alkoholu na pokoji i v prosto-
ru PZSS atd. Rozhodně nestačí jen 
zápis, že s klientem bylo hovořeno. 
Ano, to je třeba učinit, ale pak musí 
následovat pravidelná kontrola ta-
kového klienta, domluva s příbuzný-
mi, a pokud by situace přetrvávala, 
pak samozřejmě je možné přikročit 
i k ukončení pobytu. 
Výše uvedené poznámky nejsou 
ucelenou odpovědí na danou pro-
blematiku. Tento článek by měl vy-
volat diskuzi a případně i reakci zři-
zovatelů či ministerstva. Souhlasím 
s tazatelkou, že sjednocení názoru 
na tuto problematiku přispěje k vět-
ší jistotě v PZSS a k udržení kvality 
poskytování sociálních služeb v na-
šich zařízeních.

JUDr. Petr Haluza
advokát

Napište nám o svých zkušenostech. E-mail: redakce@marcom-praha.cz
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Knihy z Portálu
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Praha 8, Klapkova 2

Soutěž o nejhezčí mobilní zahrádku
Motto: Když nemůžeme na zahradu my, musí ona přijít za námi

Dnes již stále populárnější mobilní 
zahrádky, které využívá mnoho za-
řízení, soutěžily o tu nejkrásnější. 
S touto zajímavou myšlenkou přišla 
firma Marli, zahrada bez bariér, která 
vyzvala domovy, aby poslaly fotogra-
fie svých mobilních výtvorů, a necha-
la o té nejhezčí mobilní zahrádce hla-
sovat na internetu. Z nominovaných 
fotografií byly vybrány tři vítězné, 
a za odměnu si zahradnice a zahrad-
níci budou moci vybrat další pomůc-
ky na tvorbu ještě lepších mobilních 
zahrádek.  
První místo získala zahrádka z Do-
mova důchodců Ústí nad Orlicí.  „Pro 
zakoupení mobilních zahrádek jsme 

se rozhodli v roce 2015 s myšlenkou 
rozšířit nabídku aktivizačních čin-
ností, ale bez nějakých významných 
očekávání,“ vzpomíná Dana Matouš-
ková, sociální pracovnice domova. 
„Avšak již první rok zahrádky sklidily 
ohromný úspěch. Tehdy šlo o sázení 
bylinek. Byla to nádhera, šlo totiž zá-
roveň i o čichovou terapii a trénink 
paměti. Kolik sázejících, tolik různých 
názorů na správný název byliny. Další 
velké plus bylo, že se jednalo o krásné 
společenské komunikační setkávání. 
V dalších letech jsme pěstování rozší-
řili o zeleninu a květiny. Obyvatelé si 
sami říkali, které květiny se do zahrád-
ky vzájemně hodí, které je potřeba na-

sázet do stře-
du zahrádky, 
a které naopak 
na kraj, aby 
měly zajištěn potřebný převis.  Zájem 
o zahrádky byl mezi našimi obyvateli 
i během samotného růstu. Okopávali, 
zalévali, pleli a samozřejmě ochutná-
vali. Nadšení ze zahrádek neutichlo 
ani na konci zahradní sezóny – naši 
obyvatelé se aktivně zapojili do klasic-
kého „zazimování zahrádek“. A ti, kte-
ří se k zahrádkám nedostali, si libovali 
v prostém zazimování květináčů s od-
kvetlými muškáty. Zahradní terapie 
má obrovskou sílu!“

www.marli.cz

1. MÍSTO – Domov důchodců  
Ústí nad Orlicí
1362 hlasů – poukaz na 15 000 Kč

2. MÍSTO – Domov seniorů Budíškovice                              
1223 hlasů – poukaz na 10 000 Kč

3. MÍSTO – Geriatrické centrum Týniště 
nad Orlicí
1006 hlasů – poukaz na 5000 Kč



Strana 8AKTUÁLNĚ

Jak jste byli jistě všichni ze strany 
nejrůznějších agentur již několikrát 
informováni, v květnu 2018 nabude 
účinnosti tzv. Nařízení GDPR, nebo-
li Nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (Obecné nařízení o ochra-
ně osobních údajů). Díky tomu se 
to v poslední době jen hemží na-
bídkami nejrůznějších společností 
na provedení auditu stavu zabez-
pečení ochrany osobních údajů 
u poskytovatelů sociálních služeb, 
a nejen těch. Aby byli poskytovate-
lé dostatečně motivováni, součás-
tí nabídek bývá velmi často i výčet 
všech sankcí, které lze za to či ono 
porušení obdržet. Na našich semi-
nářích také velmi často dostáváme 
dotazy od poskytovatelů sociálních 
služeb, co to vůbec Nařízení GDPR 
je a jak moc se jich vlastně týká. Je 
tedy nové Nařízení GDPR pouhým 
strašákem, nebo představuje pro 
poskytovatele sociálních služeb re-
álnou hrozbu, na kterou je třeba se 
řádně připravit a investovat nemalé 
prostředky na ochranu před jeho do-
pady?

Tématu Nařízení GDPR se budeme 
určitě věnovat průběžně. Pro dne-
šek přinášíme stručnou úvodní 
informaci doplněnou několika uži-
tečnými odkazy, kde lze hledat od-
povědi na řadu otázek, jež si posky-
tovatelé sociálních služeb kladou již  
dnes.

Úřad pro ochranu osobních údajů 
zveřejnil na svých webových strán-
kách velice užitečné informační 
dokumenty, kterými stručnou a pře-
hlednou formou seznamuje odbor-
nou i laickou veřejnost se základní-
mi otázkami spojenými s aplikací 
nového Nařízení GDPR v praxi. Roz-
hodně doporučujeme všem posky-
tovatelům sociálních služeb, aby si 
před tím, než začnou uvažovat o dal-

ších svých krocích, přečetli zejména 
dva stěžejní dokumenty:

1) Desatero omylů o GDPR
https://www.uoou.cz/desatero-
-omylu-o-nbsp-gdpr/d-23799/
p1=3938 
Tento dokument velmi výstižně re-
aguje na marketingově zaměřená 
přehnaná prohlášení, vzbuzující 
někdy dojem, že v oblasti ochrany 
osobních údajů se dosud téměř nic 
neřešilo, zato od května 2018 tepr-
ve všichni uvidí! Na druhou stranu 
stručně a přehledně upozorňuje 
na skutečné změny a úskalí s nimi 
spojená.

2) GDPR v otázkách a odpovědích
https://www.uoou.cz/gdpr-v-nb-
sp-otazkach-a-nbsp-odpovedi-
ch/d-23790/p1=3938 
Tento dokument pokládá a zároveň 
odpovídá na logicky vzniklé dotazy 
a nejasnosti při zavádění Nařízení 
GDPR do každodenní praxe.

BUDE ZŘÍZENÍ FUNKCE POVĚ-
ŘENCE PRO OCHRANU OSOB-
NÍCH ÚDAJŮ PRO POSKYTO-
VATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
POVINNÉ?

Nejčastějším dotazem, který v sou-
vislosti s nařízením GDPR dostává-
me, je, zda poskytovatelé sociálních 
služeb budou muset povinně zřídit 
pozici tzv. pověřence a zda zejména 
u malých poskytovatelů bude moci 
tuto funkci vykonávat statutární 
orgán (např. předseda spolku, či ře-
ditel ústavu apod.). Povinné zřízení 
funkce, resp. jmenování tzv. pově-
řence pro ochranu osobních údajů, 
upravuje článek 37 odst. 1 Nařízení 
GDPR v případě že,
• zpracování údajů provádí orgán 

veřejné moci či veřejný subjekt 
(s výjimkou soudů jednajících 
v rámci svých soudních pravomo-
cí), nebo

• hlavní činnosti subjektu spo-
čívají v operacích zpracování, 
které vyžadují rozsáhlé pravi-

delné a systematické monito-
rování subjektů údajů, a nebo

• hlavní činnosti subjektu spočíva-
jí v rozsáhlém zpracování zvlášt-
ních kategorií údajů a osobních 
údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech a trestných 
činů.

Naplnění některé z uvedených pod-
mínek povinného jmenování pově-
řence tedy závisí jednak na právním 
postavení (formě) poskytovatele so-
ciálních služeb, jednak na charakte-
ru činnosti (služeb), které zajišťuje 
ve vztahu ke zpracování osobních 
údajů.
Je-li poskytovatelem sociálních slu-
žeb sama obec resp. její organi-
zační složka, není pochyb o tom, že 
je v postavení orgánu veřejné moci, 
a již z titulu své právní formy bude 
muset pověřence jmenovat.
Pokud je poskytovatel sociální 
služby příspěvkovou organizací, 
zdálo by se, že jednoznačně spadá 
pod pojem „veřejného subjektu“. Za-
jímavé však je, že gestor návrhu no-
vého zákona o zpracování osobních 
údajů je jiného názoru – citujeme 
z důvodové zprávy k návrhu při-
pravovaného zákona.

§ 13
„Orgány veřejné moci a veřejné sub-
jekty“ podle překladu čl. 37 odst. 1 
písm. a) Obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů (anglicky a pub-
lic authority or body, francouzsky 
une autorité publique ou un orga-
nisme public, německy Behörde 
oder öffentlichen Stelle) lze chápat 
velmi široce podle logiky předpisů 
o přístupu k informacím jako:
• Ministerstva, další ústřední orgá-

ny státní správy, další jim podří-
zené úřady (cca 50)

• Obce všech kategorií (cca 6 250) 
a kraje (14)

• Všechny soudy (97)
• Všechny příspěvkové organizace 

(přes 10 000)
• Státní podniky (20) a případně 

další veřejné ústavy atd.

Představuje nové nařízení EU o ochraně osobních údajů reálnou hrozbu pro 
poskytovatele sociálních služeb, nebo jde jen o uměle nafukovanou bublinu?

Nařízení GDPR – 
strašák na poskytovatele  
sociálních služeb? 
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• Veřejné školy (asi 10 000)
• Veřejné nebo ozbrojené sbory 

(Policie, HZS, Armáda …)
• Komory (ČAK, ČLK, …).

Pojem z české ústavy „orgán veřej-
né moci“ je chápán jako „orgán, kte-
rý autoritativně zasahuje do práv 
a povinností fyzických nebo práv-
nických osob“. V praxi se tím rozu-
mí orgány moci výkonné a soudní 
včetně územní a zákonem regulo-
vané profesní samosprávy, tedy ze-
jména:
• Ministerstva, další ústřední orgá-

ny státní správy a další úřady jim 
podřízené (asi 50)

• Veřejné sbory, ozbrojené sbory, 
veřejné školy (cca 10 000),

• Kraje (14), obce (asi 6 250)
• Komory (ČAK, ČLK …)
• Soudy (vč. Ústavního) mimo 

soudní rozhodování – max. 97

Odpovídající recitál 97 o „veřejných 
subjektech“ vůbec nehovoří, uvá-
dí jen orgány veřejné moci. Z toho 
lze dovodit, že veřejné subjekty se 
mají svou povahou orgánům veřej-
né moci blížit.
Smyslem článku 37(1)(a) není kon-
trola moci ze strany veřejnosti, 
ani kontrola hospodaření s veřej-
nými prostředky, jako u zákona 
106/1999 Sb. a dalších předpisů 
o přístupu k informacím. Pokud na-
příklad obec založí s.r.o. na opravu 
silnic, nemá zřízení pověřence pro 
ochranu dat v takové s.r.o. žádnou 
přidanou hodnotu a představuje ad-
ministrativní zátěž a náklad navíc.
Smyslem ustanovení čl. 37 je lépe 
chránit osobní údaje v případech, 
kdy existuje dostatečná formální 
nerovnováha mezi subjektem úda-
jů a správcem, například protože 
příslušný zákon, podle kterého se 
správce řídí, může stanovit řadu 
omezení práv subjektu údajů. Nad 
rámec orgánů veřejné moci uvede-
ných výše tato definice do-
padá i na ČNB, NKÚ, Správu 
hmotných rezerv, veřejné-
ho ochránce práv a další 
instituce, které plní veřej-
noprávní funkce státu, aniž 
nutně autoritativně rozho-
dují o právech a povinnos-
tech.
Definice naopak záměr-
ně nedopadá např. na pří-
spěvkové organizace či 
jiné pomocné instituce, 
protože v případech, kdy 
taková instituce provádí 
zpracování, jež vyžadu-
je nasazení pověřence, 
bude pokryta ustanove-
ními čl. 37 odst. 1 písm. 
b) nebo c) nařízení (napří-
klad zdravotnická nebo 
pečovatelská zařízení, 

protože provádějí systematický 
monitoring subjektů údajů nebo 
rozsáhlé zpracování citlivých 
údajů). Naopak pokud takové 
zpracování neprovádí, ani není 
ve zvláštním vztahu k subjektům 
údajů, bylo by zavádění pově-
řenců zbytečnou administrativ-
ní zátěží.
ČR navíc neuplatňuje výjimku ze 
sankční pravomoci dozorového 
úřadu vůči veřejnoprávním subjek-
tům jakéhokoli druhu, není tudíž 
namístě očekávat nedostatečnou 
úroveň ochrany osobních údajů 
v těch subjektech v rámci veřejno-
právní oblasti, na které povinnost 
zřídit pověřence nedopadne.

Shrneme-li tedy právní závěry, 
ke kterým gestor zákona dospěl, 
příspěvková organizace není z titu-
lu svého právního postavení obecně 
povinna pověřence jmenovat; nutno 
však zkoumat, zda nenaplňuje jinou 
podmínku pro povinné jmenování 
pověřence (viz dále).
Je-li poskytovatelem sociálních 
služeb osoba soukromoprávního 
charakteru (spolky, ústavy, obecně 
prospěšné společnosti, náboženské 
společnosti, obchodní společnosti 
apod.), bude pro zodpovězení otáz-
ky povinného jmenování pověřence 
klíčové posoudit, zda je naplně-
na podmínka, že hlavní činnosti 
subjektu spočívají v operacích 
zpracování, které vyžadují roz-
sáhlé pravidelné a systematické 
monitorování subjektů údajů.
K bližšímu vysvětlení této podmín-
ky vydala jedno ze svých výklado-
vých stanovisek Pracovní skupina 
pro ochranu osobních údajů zřízená 
podle článku 29 směrnice 95/46/
ES („WP 29“) – viz Vodítka k pově-
řencům pro ochranu osobních úda-
jů na https://www.uoou.cz/assets/
File.ashx?id_org=200144&id_do-
kumenty=23463.

Za „hlavní činnost“ podle čl. 37 
odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR vo-
dítka zmiňují „klíčové operace k do-
sažení cílů správce nebo zpracova-
tele“ (hlavní činností nemocnice je 
poskytování zdravotní péče, při níž 
nutně musí být zpracovávány údaje 
o zdravotním stavu pacientů).
Pojem „rozsáhlosti“ podle čl. 37 
odst. 1 písm. b) a c) Nařízení GDPR je 
pojat obecněji, kdy při jeho zkoumá-
ní nutno zohlednit zejména počet 
subjektů údajů, kterých se zpraco-
vání údajů týká, objem zpracováva-
ných údajů, dobu nebo permanenci 
aktivit zpracování údajů, geografic-
ký rozsah aktivit zpracování úda-
jů apod. Mezi příklady rozsáhlosti 
zpracování údajů je opět zahrnut 
příklad zpracování osobní údajů pa-
cientů v nemocnicích.
Za „pravidelné“ monitorování úda-
jů je považována situace, kdy osob-
ní údaje jsou zpracovávány v urči-
tých intervalech po určitou dobu, 
opakovaně ve stanovených časech, 
konstantně nebo periodicky.
Konečně za „systematické“ mo-
nitorování údajů je považována si-
tuace, kdy osobní údaje jsou zpra-
covávány podle určitého systému, 
připraveně, organizovaně nebo 
metodicky, jako součást obecného 
plánu pro sběr osobních údajů nebo 
jako součást strategie.
Na základě rozboru definic uvede-
ných pojmů lze dospět k obecné-
mu závěru, že poskytovatelé so-
ciálních služeb zpravidla naplní 
podmínku povinného jmenování 
pověřence, zejména u neanonym-
ních služeb, kde je poskytovatel 
nucen získávat a uchovávat osob-
ní údaje (včetně citlivých osob-
ních údajů) o svých klientech.
K otázce kdo, v jakém postavení 
a za jakých podmínek může být pově-
řencem, se vrátíme v příštím článku.

JUDr. Karel Zuska
www.zklub.cz

Děkujeme svým obchodním 
par tnerům za důvěru 

a  spolupráci  
a  pře jeme Vám krásné  Vánoce  

i  mnoho úspěchů 
v  novém roce  2018.
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INSPEKCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
INFORMUJE

Již několik let spadají inspekce kvality pod ministerstvo. Kolik inspekcí za tu dobu proběhlo a jaké jsou jejich 
výsledky? Můžete zhodnotit vývoj inspekcí kvality? Jak z koncepčního hlediska posuzujete problémy, na které 

upozorňují poskytovatelé, a narůstající počet odvolání a soudních sporů? 

Inspekce kvality v současnosti spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, a od převedení této 
agendy evidujeme cca 1000 kontrol.

Nejčastější zjištěné nedostatky jsou u  poskytovatelů domovů se zvláštním režimem, domovů pro seniory, 
ale i  u  pečovatelských služeb. Mezi nejčastější přestupky patří nevedení záznamů o  průběhu poskytování 
sociální služby a  záznamů o  jeho hodnocení společně s  klientem, neuvedení všech náležitostí ve  smlouvě 
o poskytování sociálních služeb v souladu s požadavky zákona o sociálních službách a nesplnění uložených 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb.  

základní;: 85%

v plném rozsahu;: 2%

následná : 13% došetření věci

Podíl provedených inspekcí dle typů a počtu

Správní přestupek podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

§ 107 odst. 2 písm. b) - nevede záznamy podle § 88 písm. f ) 20,5%

§ 107 odst. 2 písm. p) - uzavře smlouvu, která neobsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2 14,5%

§ 107 odst. 2 písm. m) - nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
při inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5 8%

Legislativně se inspekce řídí zákonem o sociálních službách, kontrolním řádem a správním řádem a v rámci 
mantinelů této legislativy také pracujeme. Za roky 2015–2017 registrujeme 2 soudní spory s poskytovatelem 
týkající se přímo výsledků inspekce poskytování sociálních služeb. Počet odvolání se stabilně pohybuje v letech  
2015–2017 mezi 4–5 podanými rozklady ve správním řízení.
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KONTAKTNÍ CENTRUM  
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ  

OTEVŘENO
V rámci projektu „Podpora sociálního bydlení“ otevřelo Ministerstvo práce a sociálních věcí v Praze Kontaktní cent-
rum sociálního bydlení. Obracet se na něj mohou nejen občané, ale i obce a neziskové organizace, s dotazy a žádostmi  

o metodickou podporu. 

Konzultační hodiny: 
pondělí 12:00 – 16:00

středa 9:00 – 13:00
pátek 9:00 – 13:00

Adresa:
Na Maninách 876/7
Praha 7 Holešovice

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz 
Telefon: +420 778 455 761

Pro případné individuální konzultace je nutné sjednat si osobní schůzku předem. 
Pracovníci Kontaktního centra jsou také připraveni dohodnout se na jednání mimo pražskou kancelář. 

Informace o projektu „Podpora sociálního bydlení“ naleznete na adrese www.mpsv.cz/cs/26048.

PROJEKTY MPSV ZAMĚŘENÉ NA SOCIÁLNÍ PRÁCI
Systémová podpora profesionálního výkonu sociální 

práce II (Profíci II)

Cíl projektu: Podpora odborných kompetencí sociálních 
pracovníků, podpora pozitivní medializace sociální práce, 
osvěta sociální práce vůči veřejnosti, zavedení ocenění so-
ciálních pracovníků, podklady pro metodickou a koncepční 
činnost MPSV.

Připravované akce v roce 2018:
Březen – Konference u  příležitosti Světového dne sociál-
ní práce a Ocenění sociálních pracovníků, TV spoty a rádio 
spoty
Květen – Jarní škola sociální práce (pětidenní akce)

Publikace: Sešity sociální práce. Aktuálně jsou vydány a v tis-
ku připraveny s tématy sociální práce ve školství, case man-
agement a terénní sociální práce. 
Zahraniční studijní cesty na  Slovensko a  do  Velké Británie; 
plakáty sociální práce a sociální pracovníci
Odborné články: elektronická verze časopisu Sociální práce 
Sociálna práca; Listy sociální práce; www.socialninovinky.cz
Odborná knihovna: v  projektu je sociálním pracovní-
kům k  dispozici odborná knihovna. Knihy jsou k  zapůjčení 
na MPSV nebo na jednotlivých akcích projektu. 

Těšíme na  setkání při dalších realizovaných akcích a  všem, 
kteří se doposud zapojili do projektu, děkujeme. 
Dále nás sledujte na http://www.mpsv.cz/cs/29325 
a www.budmeprofi.cz.

Systémová podpora sociální práce v obcích

Cíl projektu: Podpora výkonu sociální práce realizované 
obecními úřady v přenesené působnosti, pilotní ověření ty-
pových pozic sociálních pracovníků obecních úřadů, spolu-
práce s  patnácti obcemi a  v  těchto podpora personálního 
zajištění výkonu sociální práce přijetím vždy 2 – 4 sociálních 
pracovníků, metodická podpora poskytovaná v  oblastních 
kancelářích (metodická podpora výkonu sociální práce 
a právnická), podklady pro metodickou a koncepční činnost 
MPSV.
Spolupracující obce: Bučovice, Havlíčkův Brod, Hodonín, 
Holešov, Hradec Králové, Chrudim, Jilemnice, Kladno, Kolín, 
Litvínov, Lovosice, Moravský Beroun, Most, Písek, Valašské 
Meziříčí. 

Připravované akce v roce 2018:
1. února 2018 – odborný workshop v Hradci Králové na téma 
Role sociální práce ve vztahu k výkonu veřejného opatrov-
nictví

Zahraniční studijní cesty do Německa, Rakouska a Polska

Další odborné workshopy

Publikace: Zpravodaj sociální práce. Aktuálně je vydáno prv-
ní číslo a další bude distribuováno v lednu 2018. 
Více informací o  projektu, jeho aktivitách i  kontaktech 
na  pracovníky projektu naleznete na  http://www.mpsv.cz/
cs/25939.
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TÁPU A NEVÍM 
aneb Podávání léků per os po sto padesáté páté
V posledních jedenácti letech na po-
zici ředitelky domova jsem strávila 
dosti času nad problematikou „per 
os – kdo, komu, za jakých podmínek 
a z čeho hrazeno“. Jenže pořád tápu.  
A co hůř, tápe se mnou i praktická 
lékařka našich klientů, kolegové. 

Blíží se konec roku, a tak jsem si 
chronologicky seřadila vše, co se 
mi k danému tématu za tento rok 
na stole shromáždilo. A pak jsem - 
jako už mnohokrát před tím -  formu-
lovala dotazy, které byly 24.11.2017 
odeslány k rukám ministrů MPSV, 
MZ, prezidentovi APSS, řediteli VZP, 
předsedovi SPL, KO APSS…
Společným  stanoviskem  se v tomto 
kalendářním roce Sdružení prak-
tických lékařů ČR a APSS ČR při-
hlásilo ke Stanovisku MZ ČR ze dne  
25. 5. 2017 s tím, že „…poukaz ORP 
06 je určen výhradně pro indikaci 
zdravotní péče hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění (...) předepiso-
vání poukazu ORP 06 s poznámkou 
„nehrazená péče“ je nesmyslné“. 
S tím nelze než souhlasit. 

Následuje stanovisko Mgr. Jana 
Vrbického z MPSV k žádosti APSS 
ČR o vyjádření „…podávání léků je 
součást zdravotní péče a je odbor-
nou činností zdravotnických pra-
covníků…aplikace léčebné terapie 
patří mezi výkony, které jsou hra-
zeny ze zdravotního pojištění (zde 

pan magistr odkazuje na účinnou 
legislativu), pokud nejsou zaměst-
nanci SS zdravotnickými pracovní-
ky a zároveň nedisponují indikací 
lékaře k podání léčivého přípravku, 
nejsou oprávněni podávat léky…ne-
zdravotnický personál může pouze 
připomenout klientovi, zda si již 
vzal léky, případně mu lék na jeho 
pokyn podat, pokud je umístěn 
na místě, kam klient sám nedosáh-
ne…“.
Souhlasím beze zbytku. A chápu to 
tak, že jde v podstatě o dvě varianty: 
1) Klient má léky u sebe (noční sto-
lek, polička) a je schopen je také sám 
užívat, tedy nejen polknout, ale sám 
si určit, kdy a jaký lék, v jaké gramá-
ži, konzistenci apod. užít, přičemž 
nezdravotnický pracovník, u nás 
tedy pracovník přímé péče, může 
nahradit toliko absenci klientových 
mobilních schopností („podá“), ni-
koliv funkcí kognitivních. 
2) Pokud toho není ze zcela zřejmých 
lékařem definovaných konkrétních 
důvodů konkrétní klient schopen, 
podá mu lék zdravotnický pracov-
ník, u nás tedy všeobecná zdravotní 
sestra v sociálních službách. V pr-
vém případě pochopitelně bez nut-
nosti indikace na ORP, bez úhrady 
z veřejného zdravotního pojištění, 
v druhém pak s naším známým, a to 
hrazeným ,,óerpéčkem“. 
Když musím, tak musím, takže dne  
27. 9. 2017 přeposílám stanovisko  

Po sté pořád dokola
Již pomalu všichni vědí, že zdravotní 
stav klientů v domovech seniorů se vel-
mi zhoršuje. Klienti mají mnoho různých 
nemocí a berou na ně léky. Protože mají 
hodně nemocí, užívají hodně léků. Podle 
informací z „Lékového průvodce“ prů-
měrný senior v domovech seniorů užívá 
osm léků. Z mé zkušenosti není vzác-
né, když jeden pacient užívá pravidelně 
deset i více léků. Některé z těchto léků 
užívá ráno, některé v poledne, některé 
večer, některé na noc. Některé na lačno, 
některé naopak po jídle. Kromě toho se 
léky neustále mění, takže místo žluté pi-
lulky se najednou podává zelená tobol-
ka, než nastane zase nějaká změna. 
Člověk trpící demencí si nemůže po-
dávat léky sám. Není toho schopen. 
Pak musíme ještě počítat s postižením 
drobné motoriky, třesem horních kon-
četin, postižením očí, postižením poly-
kání pro velmi častou hiátovou hernii. 
Současných klientů domovů seniorů, 
kteří jsou si opravdu schopni plně sa-
mostatně užívat své léky, je absolutní 
minimum. A stále se zmenšuje. 

Na rozdíl od zdravotnických zařízení, 
kde léky podává personál vždy a všem, 
je to v sociálních zařízeních jinak, ale 
je to v principu velmi jednoduché. Leč 
v praxi je v tom velké nejasno. 
Ošetřující lékař stanoví, zda si nový kli-
ent domova seniorů, a tedy jeho nový 
pacient, je schopen podávat si své léky 
sám či nikoliv. Samozřejmě, že s vývo-
jem situace si pacient někdy napřed 
léky může sám podávat a poté už niko-
liv. Opět tuto změnu po vyšetření stano-
ví ošetřující lékař a zanese do příslušné 
dokumentace a sdělí ošetřujícímu per-
sonálu. Personál pak podle rozhodnu-
tí lékaře musí (a to zdůrazňuji, musí!) 
léky pacientovi podávat. Za rozhodnutí 
o nutnosti podávání léku nese odpo-
vědnost indikující lékař. 
Pokud chce někdo toto rozhodnutí na-
padnout, či ho dokonce neuznávat, měl 
by to řešit přes tohoto ošetřujícího léka-
ře. Bohužel v naší zemi mají zdravotní 
pojišťovny takové výsostné postavení, 
že si klidně dovolí zpochybnit lékařovo 
rozhodnutí od zeleného stolu, aniž si 

cokoliv o pacientovi zjistí. To je diktát 
a tyranie, která by se v právní demokra-
tické společnosti stávat neměla. 
Ohledně podávání léků by měly v poby-
tovém sociálním zařízení existovat jen 
dva módy: klient je schopen si podávat 
léky sám a klient není schopen si podá-
vat léky sám. Nic mezi tím. 
Pokud je pacient schopen si své léky 
podávat sám, tak má dostat od lékaře 
recept do svých rukou. Je samozřejmě 
možné, že mu někdo recept donese, 
pokud jde o předpis chronické medi-
kace. Pak si pacient má dojít do lékár-
ny. Je samozřejmě možné, že o tuto 
službu někoho požádá. Pak si paci-
ent má převzít krabičky s léky a léky 
zcela samostatně ve správné době 
a ve správném dávkování užívat. Po-
kud k tomu používá různé pomůcky 
jako dávkovače, pak si je má plnit sám. 
Velmi často se setkávám s nešvarem, že 
se klientům domovů seniorů plní dávko-
vače léků. To je zásadně špatně. Co když 
si pacient léky z dávkovače náhodou vy-
sype na zem? Jak to potom dá dohro-

Mgr. Vrbického z MPSV Ing. Kren-
kelové z VZP s pokornou prosbič-
kou, zda-li by se VZP ke stanovisku 
z MPSV nemohla vyjádřit, a připo-
mínám osobní jednání na Krajském 
úřadě Karlovarského kraje za účasti 
náměstka hejtmanky a vedoucí od-
boru sociálních věcí dne 4. 1. 2017, 
na němž nás zástupkyně VZP (včet-
ně jmenované) přesvědčovaly, že lék 
v PZSS může podat (zde však nebylo 
myšleno podat z poličky, ze stolku) 
i nezdravotník a že jde o činnost so-
ciální,  hrazenou z příspěvku na péči 
( jakože fakt, čestné pionýrské, neke-
cám). Dne 26.10.2017 na VZP urguji 
odpověď. 

Ta přichází 15. 11. 2017. Chcete 
vyjádření ke stanovisku MPSV?  
Tůůůůdle nůůůůdle, ani náhodou, 
až naprší a uschne: „Ke Stanovis-
ku MPSV se vyjadřovat nebudeme“. 
Mnou oslovená Ing. Krenkelová, 
VZP, ředitelka odboru zdravotní 
péče regionální pobočky Plzeň, po-
bočky pro Jihočeský, Karlovarský 
a Plzeňský kraj odkazuje …na Sta-
novisko MZ k podávání léků per os 
a k indikaci a úhradě výkonu s kó-
dem 06613 odbornosti 913: Podá-
ní/aplikace léku per os může být 
jako zdravotní výkon posouzeno 
v případech, kdy si pacient proka-
zatelně není schopen přinesený lé-
čivý přípravek ani sám vložit do úst 
ani jej spolehlivě spolknout, takže 
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mady? Ale i kdyby ne, plnění dávkovače 
zdravotnickým personálem v pobyto-
vém zařízení sociální péče je z mého po-
hledu vážné pochybení. Pokud pacient, 
který si může podávat léky sám, žádá, 
aby mu byly plněny do dávkovače, pak 
jde o nadstandardní službu, kterou by 
si měl zaplatit. Stále si však za správné 
užívání léků odpovídá sám. Pokud v ně-
kterých zařízeních plní zdravotní sestry 
dávkovače klientům, kteří jsou schopni 
si léky podávat sami, a vydávají to za po-
dávání léků, které vykazují k proplacení 
zdravotním pojišťovnám, je to špatně. 
Takovou práci by dělat neměly. Za prvé 
je to zneužívání kvalifikované práce se-
ster a za druhé nepravdivé vykazování 
provedených zdravotnických výkonů. Pl-
nit dávkovače léků schopným klientům, 
pokud chce zařízení takovou službu 
poskytovat, by měli sociální pracovníci, 
nikoliv zdravotní. Za správné naplnění 
dávkovače si i v tomto případě odpovídá 
ale stále klient sám. 
Daleko častější je případ, kdy si klient 
nemůže léky podávat. Je směšný poža-
davek VZP, že by měli zdravotníci kontro-
lovat polknutí léků baterkou a špachtlí. 
Tento pokyn napsal nějaký úředník, co 
viděl domov seniorů z vlaku, nebo o něm 

někde něco četl v magazínu Květy nebo 
Žena a život. Samotný akt polknutí není 
ten hlavní omezující prvek. Problém je 
v tom, donést správnou pilulku ve správ-
ném čase k ústům. U lidí, kteří mají oční 
postižení, je problém tu správnou pilul-
ku rozpoznat. U lidí s postižením jemné 
motoriky je problém správnou pilulku 
uchopit. U lidí s kognitivními poruchami 
je problém v tom, poznat tu správnou pi-
lulku a u lidí s mnestickými poruchami 
je problém uvědomit si, kdy byla pilulka 
polknuta. 
Jak jsem již zmínil, v některých zaříze-
ních se děje to, že sociální pracovníci 
plní klientům dávkovače léků a toto 
potom vykazují jako zdravotní výkon 
podávání léků. To je špatně. Bohužel 
takové případy potom zveličují a zneu-
žívají úředníci zdravotních pojišťoven 
k tomu, aby neplatili řádně provedené 
podávání léků. To je případ, kdy sestra 
přijde ke klientovi, podá mu jeho léky 
a ten je v její přítomnosti spolkne. A to 
probíhá podle potřeby až čtyřikrát den-
ně. Takový výkon je skutečně zdravot-
nický a ve slušné společnosti by měl být 
zaplacen.
Nicméně dohadování se o tom je vel-
mi dlouhé a únavné. Protože však jed-

na strana tohoto sporu si může dovolit 
vykládat zákony a skutečnosti podle 
svého, což je VZP a ostatní zdravotní 
pojišťovny, tahá ta druhá strana sporu, 
provozovatelé pobytových zařízení so-
ciálních služeb, za kratší provaz.
Dokud budou naše zdravotní pojišťovny 
státy ve státě, situace se velmi pravdě-
podobně nezmění a tak bude stále více 
všeobecných sester podávat klientům 
léky zadarmo, protože jinak by tito kli-
enti byli bez potřebné péče se všemi 
následky. Kdyby se proti tomu chtěly 
postavit, budou pranýřovány společ-
ností a médii ony, nikoliv zdravotní po-
jišťovny, jak jsme si vyzkoušeli na kauze 
„Sobotín“. Problém s proplácením po-
dávání léků tedy není žádnou výjimkou. 
Zapadá mezi mnoho dalších problémů 
způsobených chybným nastavením 
organizace a proplácení zdravotnické 
péče v našem státě po roce 1989. Do-
kud nedojde k nějakému systémové-
mu řešení, nečekejme žádné zlepšení. 
Vzhledem k současné politické situaci 
nejsem přílišný optimista. 

MUDr. Petr Bouzek, 
předseda Společnosti lékařů  

a zdravotníků v sociálních službách 
ČSL JEP

mu musí způsobilý zdravotnický 
pracovník léčivý přípravek vložit 
přímo do úst a následně zkontrolo-
vat dutinu ústní, aby se přesvědčil, 
že byl spolknut (...) ošetřující lékař 
se podpisem smlouvy o poskyto-
vání a úhradě zdravotních služeb 
smluvně zavázal k dodržování Me-
todiky pro pořizování a předávání 
dokladů VZP ČR, v pravidlech pro 
pořizování dokladů je u dokladu  
VZP-06rp/2009 v části Údaje o sou-
časné medikaci a způsobu její ap-
likace, včetně aplikace inzulínu 
uvedeno: „Požadavek na aplikaci 
léku zdravotní sestrou je oprávně-
ný jen ve výjimečných případech 
(odůvodněných zdravotním sta-
vem pojištěnce), kdy je prokazatel-
ně nutné podání léčivého příprav-
ku výhradně sestrou pro vysoké 
riziko možných komplikací po po-
dání... Z výše uvedeného je zřejmé, 
že VZP ČR postupuje v případě po-
dávání léků per os v souladu s plat-
nou právní úpravou a stanovisky 
MZ ČR“.

Na rozdíl od Mgr. Vrbického však 
Ing. Krenklová na žádnou „platnou 
právní úpravu“ neodkazuje. Těžko 
říct, co má na mysli, a zda-li ví, že 
metodika je jen a pouze metodika, 
která  musí být v souladu  s účinnou 
legislativou. 

Takže nezbylo, než sumarizovat, za-
balit do elektronického balíčku a již 
shora naznačeným subjektům za-
slat následující dotazy.

1a) Kdo a za jakých formálních 
podmínek (ORP, pokud podáváno 
prostřednictvím pracovníka PZSS?) 
může podat léčivý přípravek per os 

klientovi PZSS – DZR, který prokaza-
telně dle lékaře ze zcela u konkrét-
ního klienta specifikovaných evi-
dentních důvodů sice nemůže mít 
lék u sebe a užívat jej ve vlastní režii 
(ani tedy s dopomocí PPP – pracovní-
ka přímé péče, který podá z poličky, 
vyndá z nočního stolku, ale nemůže 
nahradit zdravotnického pracovní-
ka v ostatních s podáním léku souvi-
sejících úkonech) ale zároveň nevy-
kazuje absenci polykacího reflexu, 
hýbe pravou horní končetinou na-
tolik, že si lék sám vloží do úst (byť 
třeba neví, co a proč si tam vkládá, 
ale na opakovaný pokyn tak učiní) 
a nehrozí ani vysoké riziko možných 
komplikací po podání? 
Z obsahů výše naznačených doku-
mentů různých subjektů vyplývá:  
dle VZP – nelze podat sestrou, ne-
lze hradit z veřejného zdravotního 
pojištění, dle MPSV – podává setra, 
je hrazeno z veřejného zdravotního 
pojištění.
1b) Nebo má podat lék takovému 
pojištěnci VZP zdravotnický pracov-
ník, tedy u nás všeobecná sestra 
v sociálních službách, nikoliv však 
jako zdravotní výkon z veřejného 
zdravotního pojištění hrazený? Jak 
– kam – kde má pak lékař v takovém 
případě koncipovat svou „objednáv-
ku“  vůči PZSS, jehož zdravotnickým 
pracovníkem bude léčivý prostře-
dek podán, když ORP využít nemů-
že? Z čeho je pak v tomto případě 
činnost zdravotníka hrazena?
2) Je či není Metodika pro pořizo-
vání a předávání dokladů VZP ČR, 
pravidla pro pořizování dokladů, 
doklad VZP-06rp/2009, část Údaje 
o současné medikaci a způsobu její 
aplikace, včetně aplikace inzulínu 
v souladu s účinnou legislativou? 

A jako hodná holka jsem předem 
za jasné a konkrétní odpovědi 
na mé stejně jasné a konkrétní dota-
zy poděkovala.
Dáme tipovačku – kdo odpoví prv-
ní, kdo neodpoví vůbec, kdo to dá 
do zahájení Zimních olympijských 
her? Po 10 letech komunikace s tý-
miž a o témže si dokonce dokážu 
poměrně úspěšně tipnout, jak to 
kdo dá. Více na www.ddnejdek.cz/
Strasti pana Matyáše. 

Závěrem na vážno. Osloveným sub-
jektům jsem připomněla skuteč-
nost, že případným navýšením ORP 
s hrazenou péčí se stejně k vyšším 
úhradám od zdravotních pojišťoven 
nedostaneme, s ohledem na limity 
v úhradových dodatcích ke zvlášt-
ním smlouvám. Alespoň ne hned.  
Jde ale o princip. Jde o nastavení 
ústavně komfortních postupů. Jde 
o nastavení postupů souladných 
s účinnou legislativou. Jde o to, že 
v tuto chvíli na základě doručených 
a mnou zde předestřených doku-
mentů neví lékař, nevíme my, neví 
tudíž ani klient a jeho blízcí. 

Vážení kolegové, přesto nebo právě 
proto se do konce roku opatrujte, 
v tom novém se mějte přesně tak, 
jak si sami přejete…

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, 
ředitelka Domova se zvláštním  

režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku,  
příspěvková organizace  

Karlovarského kraje
www.ddnejdek.cz

Všechny citované přílohy  
v plném znění najdete na  
www.rezidencnipece.cz



KŘEHKÝ SENIOR
NENÍ 

NEROZBITNÝ
V příjemném prostředí pražského Domova Hagibor jsme se sešli se Zdeňkem Kalvachem, který 
je kromě mnoha titulů a profesních funkcí také čestným předsedou Společnosti praktických léka-
řů a zdravotníků v sociálních službách ČLS JEP. Proto se rozhovor, který moderoval Petr Bouzek, 
předseda Společnosti, věnoval převážně geriatrické praxi v sociálních službách. 

Jako geriatr máte velké zkušenos-
ti z domovů pro seniory, jak byste 
je zhodnotil? Co je špatně, co je 
dobře a co by se mělo do budouc-
nosti dělat?
Především je to velmi různorodé. Ně-
která zařízení jsou na výrazně vze-
stupné úrovni, jde o velmi přátelské 
a laskavé prostředí ve spojení s vyho-
vujícími prostorovými podmínkami, 
některá jsou prostorově ne skvělá, ale 
laskavý přístup tam je. A pak jsou zaří-
zení, která jsou nedobrá, a těch je také 
dost. V mnoha zařízeních se velmi zlep-
šila úroveň, dbá se na důstojnost lidí, 
na animaci života. Musíme se teď ale 
vypořádat s jiným problémem: s do-
stupností a kvalitou zdravotní péče, lé-
kařsko-ošetřovatelskou podporou. Re-
habilitační služby se většinou zavedly, 
ale mnohdy není dost lékařů a jejich 
dostupnost je někde velmi hypotetic-
ká. Tím, že nejsou ústavní lékaři, vše 
zajišťuji praktičtí lékaři. Tím závažněj-
ší je, jak hodně se změnilo spektrum 
klientů v zařízeních: Dřív byly domovy 
pro ty, kteří přicházeli v dobrém zdra-
votním stavu, ale třeba ze špatných 
sociálních podmínek, dnes přicházejí 
lidé starší 80 let, a to často právě pro-
to, že potřebují dlouhodobou ošetřo-
vatelskou péči. Ve spektru jejich pro-
blémů a potřeb obvykle není rozdíl 
oproti léčebnám pro dlouhodobě ne-
mocné (LDN) – v obou případech jde 
o zdravotně sociální propojenost, kte-
rá je uměle roztržena.

Souvisí to s nynějším trendem 
společnosti udržet seniory co 
nejdéle doma? Když pak přichází 
senior do zařízení, nemá schop-
nost aklimatizace. Máte stejný 
pocit?
Určitě, lidé dnes přicházejí v závaž-
ném stavu, který aklimatizaci hodně 
ztěžuje. Možnosti zařízení např. toho-
to typu (domov Hagibor) si ani moc 
neužijí. Jsou tady skvěle udělaná zá-
koutí k posezení či četbě, společen-
ské prostředí, možnost her, ale akční 
rádius mnoha uživatelů je omezen 
na pokoj, nebo na doprovod k různým 

animacím, jež vnímají již jen pasivně. 
Je to otázka, zda je lepší, aby lidé zů-
stávali co nejdéle ve svém prostředí, 
nebo aby šli do „zařízení“ dříve, a za-
čali tady další etapu svého života. Jde 
o letitý problém, který byl na tapetě, už 
když jsem se před 40 lety dostal ke ge-
riatrii – jak pružně se mohou zařízení 
přizpůsobovat změnám stavu a po-
třeb svých obyvatel. Do jaké míry a při 
jaké velikosti domova lze sekundovat 
lidem, když se funkčně zhoršují?  Stá-
vají se z nich ošetřovatelsky nároční 
klienti, nastupují kognitivní poruchy. 
Je otázka, jestli zařízení dokáží syn-
chronně měnit svoji tvář a své vyba-
vení. Nejspíše tomu odpovídá něko-
lik segmentů v jednom areálu - např. 
od autonomního penzionu po ošetřo-
vatelská lůžka hospicového typu. To je 
ovšem nákladné. Osobně souhlasím 
z existenciálních i ekonomických dů-
vodů se současným trendem umožnit 
integrovanými podpůrnými službami 
co nejdelší život v domácím prostře-
dí, a pokud to již opravdu není dále 
možné, navázat na ně zdravotně soci-
álními pobytovými zařízeními de facto 
zdravotně ošetřovatelského typu, pro 
lidi závažně nemocné, křehké, výrazně 
funkčně omezené pohybově a/nebo 
kognitivně – v souhrnu odborně speci-
fické a náročné, „nesamozřejmé“.  

Mění se styl života, populace 
bude stárnout, je před námi dale-
ko větší tlak na služby pro senio-
ry. Jak vidíte aktuální stav? Dělá 
v tom stát něco? 
Role státu je zjevně omezená a měla 
by mít tři priority: Vytvořit legislativní 
prostředí, které by umožňovalo to, co 
je perspektivní, včetně decentraliza-
ce (např. kvalitní služby na komunitní 
úrovni), za druhé vytvořit k tomu fi-
nanční toky, a za třetí pracovat s obec-
ným povědomím, se společenským 
diskursem, který se týká stylu senior-
ského života. Do toho patří rozvolnění 
stereotypů stáří i důraz na zodpověd-
nost za sebe či na vůli ke smyslu. Přibý-
vá „seniorů“, ale co to vlastně zname-
ná? Přibývá lidí nad určitý věk, nebo 

přibývá lidí s určitou krátkostí života 
před sebou, či přibývá lidí s funkčními 
deficity, s fenotypem stáří? Nejde o to, 
jak starší lidé vypadají, zda jsou např. 
vrásčití, ale jakou mají funkční zdat-
nost, odolnost, adaptabilitu, vitalitu 
i chuť k životu. Důležitější než věk. 
V zahraničí již před lety proběhla roz-
sáhlá osvětová a vzdělávací kampaň 
o specifických problémech části seni-
orů (těch křehkých a znevýhodněných) 
– instruovala např. soudce, policisty, 
úředníky o vhodně citlivém chování, 
o domácím násilí či o zvláštních for-
mách kriminality. Podobně se zvýši-
la obecná „geriatrická gramotnost“ 
ve zdravotnictví, takže dnes, při obec-
ném pochopení, lze minimalizovat se-
gregační úvahy o chráněných prostře-
dích či postupech „pro staré“. V Česku 
zbytečně eskaloval známý fenomén 
„šmejdi“, zbytečně trvají segregačně 
vyčleňující stereotypy, zvažují se zá-
kony či samosprávy pro seniory. Ale 
seniorství je velmi nízká identita; lidé 
se identifikují jako manžel, otec, děde-

Zdeněk Kalvach            Petr Bouzek
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ček, doktor, houbař, rybář … a teprve 
když všechno vyvane, když se všechno 
tohle ztratí, tak je především senior, 
aniž by bylo jasné, jaký je toho smysl. 
Pro každého je důležité udržovat 
osobní indentitu, ono „stále jsem to 
já“. Jak říkají humanističtí psycholo-
gové, např. Erik Erikson, ontogene-
tickým úkolem pokročilého křehkého 
stáří je právě udržet osobnostní inte-
gritu a důstojnost osobní identity, za-
chovat ji i při všech ztrátách a obtížích 
před zoufalstvím a ztrátou smyslu: 
Stále jsem to já. Zažíváme překlopení 
krátkověké společnosti s nadějí dožití 
cca 70 let do dlouhověké společnos-
ti s nadějí dožití 85-90 let. Už neplatí 
„v 60 do penze, v 70 na hřbitov“ a s ho-
rizontem se mění i periodizace živo-
ta. Dlouhověká společnost by se měla 
chovat jako „bezvěká“ – dominantou 
života, osobnostního vývoje, je partici-
pativní, zodpovědná dospělost, která 
začíná jejím společenským přiznáním 
a z níž vyřazuje jen závažná choroba, 
nikoli věk. Vyřazuje např. pokročilá 
fáze syndromu demence, nebo také 
ztráta vůle ke smyslu a k participaci: 
„Já už se opravdu nemohu/nechci 
podílet“ - v extrému: „já chci/musím 
do ústavu, kde mi budou nosit jídlo“. 
Všichni ostatní by ale měli bez ohledu 
na věk „fungovat“, mít své odpověd-
nosti a radosti, usilovat, žít život a ne-
živořit – k tomu by měly být nastaveny 
pracovní age management i podpůr-
né služby.  Pracovní kariéra bude zřej-
mě více stupňová a dlouhá: hranice 
potřebné funkční zdatnosti a práce-
schopnosti se teoreticky posouvají 
někam k 75 letům. Potenciál seniorů 
i života ve stáří je velký, jen se musí 
prolomit překonané stereotypy. Tako-
vým je i sama obligátní hranice „stáří“ 
– proč právě 60 či 65 let, proč ne třeba 
63, 67 či 70 let? Proč, v rozporu s rea-
litou, smějí lidé, např. ve věku 67 let, 
řídit vůz, třeba na cestě do zaměstná-
ní, jen s (formálním) lékařským potvr-
zením, že jsou toho schopni. Přitom 
věkem podmíněné omezení způso-
bilosti k řízení motorových vozidel je 
posunuto zcela jinam. 

Teď zrovna se aktuálně řeší zdra-
votní stav současného preziden-
ta.  I jeho ošetřujícímu lékaři je 
70 let. Je to v pořádku? Měl by 
prezident sdělit svůj zdravotní 
stav před volbami?
To hezky ukazuje americký model: 
není tam věkový limit, ale ono pověst-
né volební „grilování“, kdy se promrs-
ká všechno včetně zdravotního stavu. 
I ohledně něho musí kandidát voliče 
přesvědčit a především jim nesmí 
lhát. Je povinen nezatajit americké-
mu národu svůj zdravotní stav. Tam 
existuje důvěra. U nás je důvěra obec-
ně otřesená a z toho vyplývají různá 
podezření a obvinění. U čelných poli-
tiků, typicky u prezidentů, je v demo-

kratických systémech nutné sdělit 
svůj zdravotní stav, protože přestává 
být soukromou záležitostí. Jako „pro-
stý občan“ se člověk může rozhodo-
vat, zda půjde nebo nepůjde na různé 
preventivní procedury, třeba na kolo-
noskopii. Ale pokud se nepletu, tak 
v řadě zemí existuje „prezidentská 
povinnost“ (či hluboce zaběhaná zvyk-
lost) podrobit se příslušným úkonům 
v zájmu národní bezpečnosti. V libe-
rálních demokraciích nejsou věkové 
limity vhodné ani žádoucí. 

Jste čestným předsedou Společ-
nosti lékařů a zdravotníků v soci-
álních službách. Jaké vidíte úkoly 
pro tuto Společnost?
Úkoly jsou velké proto, že je velká ne-
ujasněnost okolo celé péčové oblasti. 
Došlo např. k umělému oddělení pří-
stupů (včetně financování) k obdob-
ným lidem v pobytových sociálních 
zařízeních typu domovů pro seniory 
a v léčebnách pro dlouhodobě nemoc-
né. Systém se stále tváří, jako by lidé, 
kteří jsou v domovech pro seniory, byli 
úplně zdraví, protože kdyby nebyli zdra-
ví, byli by ve zdravotnickém zařízení.  
A tak pořád dokola: kdo není ve zdra-
votnickém zařízení, je zdráv. Tím se 
otřásá dostupnost potřebné zdravotní 
péče a hrozí, že řada lidí může být od-
ňata svému praktickému lékaři jakož-
to institutu. Kdekdo má svého praktic-
kého lékaře, laskavého nebo hrubého, 
chytrého nebo méně chytrého, ale má 
ho, a tady se může stát, že ho někdo 
mít nebude – buď vůbec, nebo jenom 
formálně „na papíře“. Proto si myslím, 
že je takováto Společnost důležitá. 
Může v PZSS systémově reflektovat 
zdravotnické problémy – lékařské, re-
habilitační, preventivní (např. jak účel-
ně očkovat?), ošetřovatelské a nově 
navíc naléhavě i paliativní. Jde o systé-
mové záležitosti závažné ekonomicky, 
eticky i politicky. Odborná společnost 
je schopna je reflektovat a pomáhat 
při hledání řešení, která překračují hle-
diska sdružení či odborné společnosti 
praktických lékařů, kteří dominantně 
pracují s lidmi mimo pobytová zařízení 
a domovy jsou pro ně mnohdy již z ča-
sových důvodů formalita či nutné zlo. 
I nedostatkem praktických lékařů se 
leckdy stává záslužnou činností pou-
hé předepisování chronické medikace 
či inkontinenčních pomůcek, aniž by 
pacienta lékař i několik let vůbec viděl. 
Taková existence „občanů druhé kate-
gorie s omezenou dostupností potřeb-
né základní zdravotní péče“ je nepřija-
telná a Společnost se musí snažit, aby 
se praxe a tím i účelnost a bezpečnost 
péče zlepšily.

Čekáme nového ministra práce 
a sociálních věcí a ministra zdra-
votnictví, co by podle vás měli 
opravdu dělat?
Myslím, že ministři mohou dělat pře-

kvapivě málo. Určitě by neměli usta-
novovat komise, to je nejspolehlivější 
způsob, jak něco zahrát pod koberec. 
Měli by se s plnou vážností jako o poli-
tickou prioritu pokusit hned v prvním 
roce své činnosti o ujasnění „péčové“ 
oblast a o nastartování mechanismů, 
které by legislativně a finančně vedly 
ke zdravotně sociálnímu provázání 
a také k decentralizaci, k posílení role 
obcí, především ORP. Důležitou roli 
přitom bude hrát ovlivnění obecné-
ho povědomí, popularizace toho, co 
pro Českou republiku má znamenat 
sdílená péče. Důležitější než minist-
ři mohou být v osvětě, prolamování 
stereotypů a v ovlivňování atmosféry 
média veřejné služby. U nás existují 
příklady dobré praxe, ale nemají žád-
ný výstup, žádný dopad na systém. 
Snad jejich popularizace vytvoří tlak 
na veřejnost, tlak na starosty, aby se 
lidé ptali „a proč to také nemáme 
u nás…?“  Dnes veřejnost mlčí. A neví, 
že neví… I média možná nevědí, že ne-
vědí a proto se neumějí ptát.
Nedávno, při nějaké televizní diskuzi, 
jsem říkal: Nejzajímavější nejsou ty 
otázky, které tady byly kladeny. Nej-
závažnější je to, na co se lidé neptali 
- neptali se na to nejpodstatnější. Dis-
kuze se stále točila kolem výše a valo-
rizace důchodů. Celý kontext, vše, oč 
především jde, důsledky demografic-
ké změny, pojetí seniorství, otázky, jak 
koncipovat komunitní podporu a pé-
čovou oblast, to zůstalo úplně mimo. 
Zřejmě s představou, že od toho jsou 
pražský hrad nebo ministerstva, tam 
jsou ti odborníci, a ti vědí. Lidé si vů-
bec neuvědomují, že dnes v této pro-
blematice nikdo neví, a dokonce ani 
nikdo není povinen vědět a být zodpo-
vědný. Systém je tak děravý, že se ztrá-
cejí garance a zodpovědnost. 
Teoretici a akademici dále vybrušují 
nesplnitelné normy a stanovují si svo-
ji libůstku, např. systém inspekcí, kde 
budou kontrolovat to a to, ale jestli to 
má dopad na funkční stav a prognózu 
kvality života lidí, to je vůbec nezají-
má.  V záplavě pokynů a metodických 
vyhlášek, které se vzájemně vylučují, 
je těžké pro poskytovatele najít cestu, 
jak kvalitně a slušně rozvíjet služby. To 
musí politici změnit. Pokud ale vědí, 
že zatím nevědí …

A protože celá diskuze se odehrá-
vala v pražském Domově Hagibor, 
řekl nám na rozloučenou pan Kal-
vach: „Nejdůležitější je naučit děti 
se ptát.“  A zakončil židovskou 
anekdotou: Přijde v nežidovské 
rodině chlapeček ze školy a ma-
minka se ho ptá, co ses dozvěděl 
nového? Ale židovská maminka se 
svého syna zeptá: Na co nového 
ses dnes ve škole dobře zeptal?

Děkujeme za rozhovor. 
Lenka Kaplanová

SPOLEČNOST LÉKAŘŮ...
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Rozhovor Rezidenční péče se senátorem Leopoldem Sulovským 
nejen o tom, že 

ZDRAVÍ NENÍ  
SAMOZŘEJMOST
Pan Ing. Leopold Sulovský je rodákem z Nového Jičína (1. 5. 1954), ale už dávno si ho přivlastnila Ostrava, 
kde žije a pracuje od roku 1979. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně a zapustil v Ostravě kořeny zpr-
vu jako technik a pak jako hlavní technolog ve Vítkovických stavbách, kde působil až do roku 1993. Od mlá-
dí se se však věnoval také horolezectví. Od roku 1975 byl v české horolezecké reprezentaci – v letech 1976 
a 1977 zdolal nejvyšší evropské vrcholy – švýcarský Matterhorn a o rok později francouzský Mont Blanc. 
Pak přišly na řadu nejvyšší světové velehory: Pamír, Himálaj a Ťan-šan. V roce 1991 se stal prvním Čechem, 
který vystoupil na Mount Everest. Má na svém kontě řadu prvovýstupů a v devadesátých letech patřil mezi 
evropskou horolezeckou špičku.  Od roku 1997 je manažerem a majitelem známé outdoorové značky HU-
DYsport a v roce 2006 vstoupil do politiky. Aktivně se angažuje za hnutí Ostravak, je členem zastupitelstva 
města Ostravy, od roku 2012 senátorem za hnutí Ostravak a v horní komoře Parlamentu České republiky 
zastupuje obvod Ostrava-město. Pan Leopold Sulovský je mužem mno-
ha zájmů. Na svých internetových stránkách deklaruje, že má stále 
rád horolezectví, divokou vodu, sjezdové lyžování, tenis, architekturu, 
umění a horskou fotografii… Jeho osobnost je v Ostravě tak popu-
lární, že odkaz na ni je dokonce i v dnes již legendární inscenaci Ko-
morní scény Aréna „Průběžná O(s)trava krve“, kterou zde v roce 1994 
režíroval Radovan Lipus. V anketě prestižního časopisu Svět a divadlo 
byla v roce 1976 inscenace nominována na titul Hra roku, takže i takto 
nepřímo zasáhl Leopold Sulovský do světa divadla... 

Jste nejspíš nejznámějším čes-
kým horolezcem, který vstoupil 
do světa politiky. Co vás k tomu 
přimělo? 
Když jsem v roce 2004 sháněl peníze 
na expedici K2 2005, požádal jsem 
mimo jiné organizace také statutární 
město Ostrava o finanční podporu. Ta 
mi byla přislíbena, ale zároveň jsem 
byl požádán o podporu nezávislých 
při nadcházejících volbách. Zúčastnil 
jsem se tedy několika volebních se-
tkání s občany.
Nikdy by mne nenapadlo, že se z ně-
jakého x-tého místa na kandidátce 
dostanu do zastupitelstva Moravské 
Ostravy. Tak jsem tam byl čtyři roky. 
Ke konci volebního období, kdy už 
jsem vůbec neuvažoval o další kan-
didatuře, jsem byl osloven skupinou 
lidí, která dala dohromady hnutí Ost-
ravak, zda bych do toho nešel s nimi. 
Po mnoha diskusích a konzultacích 
jsem uvěřil tomu, že by tento směr 
ubírání se vývoje poměrů v našem 
městě mohl mít smysl. A jsem o tom 
přesvědčen dodnes. (Čtyři roky před 
tím jsem viděl a zažil, jak by se to dě-
lat nemělo…)  

Jako muž, který zdolal několik 
nejobtížnějších vrcholů světa – 
kromě Mount Everestu například 
i Dhaulágiri nebo Makalu, vedl 
jste expedici na K2… nepřipadá 
vám vedle toho politika tak tro-
chu jako nuda?
Na tuto otázku asi moc dobře ne-

umím odpovědět, protože hovořit 
o nudě, když se jedná o zákony, kte-
ré mohou zásadně změnit náš dosa-
vadní život? Je třeba si uvědomit, že 
ne všechny návrhy zákonů vycházejí 
z potřeb obyvatel, ale mnohdy z poli-
tikaření a populistických snah.

Co vás na politice přitahuje nej-
víc? 
Mne nejvíc přitahuje naděje, že můžu 
pomoci realizaci smysluplných pro-
jektů a akcí v našem regionu.

Již několik let se účastníte Evrop-
ských dnů handicapu v Ostravě, 
letos jste přijal pozvání na kon-
cert Všechny barvy duhy pořá-
daný ostravským Čtyřlístkem – 
centrem pro osoby se zdravotním 
postižením, připojil jste se také 
k charitativnímu projektu Pomá-
háme fotografiemi a budete pat-
ronem jeho výstavy v prostorách 
Senátu v příštím roce. Co kon-
krétně ovlivnilo váš zájem o život 
lidí se zdravotním postižením?
Zdraví není samozřejmost. Obdivuju 
obrovské nasazení, odborný přístup 
a samozřejmě obětavost lidí, kteří 
dokáží tyto zdravotně postižené spo-
luobčany co nejvíce zapojovat do běž-
ného života. Pokud sám můžu nějak 
pomoci, tak pomůžu.
Je až neuvěřitelné, co dokážou udělat 
někteří lidé pro jiné, kteří trpí různým 
typem postižení. Velice si toho vážím 
a těším se na další spolupráci.

Máte při své politické a společen-
ské angažovanosti čas věnovat 
se i svým koníčkům?
Horolezectví se věnuju dál, i když ne 
tak intenzivně.  Do Himálaje už nejez-
dím, je to příliš časově náročné, ale 
existují i jiné hory a lezecké terény, 
které nezabírají tolik času.

Jak byste chtěl prožít své stáří?
Tak, jak mi to zdraví dovolí. Práce je 
pořád dost a dost, takže si nemám 
na co stěžovat.

Co byste popřál čtenářům Rezi-
denční péče do roku 2018? 
Mnoho a mnoho zdraví a taky trošku 
toho štěstíčka. A šťastnou ruku při 
volbě našich politických představite-
lů, abychom si tolik vytouženou de-
mokracii nepokazili… 

Za rozhovor poděkovala: 
BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotografie z osobního archivu  
senátora Leopolda Sulovského
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Jaké byly 

VŠECHNY BARVY 
DUHY 2017
Když jsme v roce 2007 pořádali první ročník koncertu 
Všechny barvy duhy, byla před námi jedna velká nezná-
má. Neměli jsme s koncerty v tak velkém měřítku žádné 
zkušenosti, ale měli jsme za sebou řadu nejrůznějších 
menších vystoupení – hudebních i tanečních, která se 
vždy u veřejnosti setkávala s velmi příznivou odezvou. 
Jasno jsme měli v jediném: chtěli jsme, aby se o nás vě-
dělo víc a aby naši klienti dostali skutečně rovnocennou 
příležitost prezentovat to, co dovedou. Ne na skromných 
besídkách pro rodiče, ale na velké scéně a s hledištěm, 
v němž může zasednout víc než pár desítek diváků. Po-
vedlo se. Dnes máme za sebou jedenáctý ročník koncertu 
Všechny barvy duhy a zdá se, že zraje jak dobré víno…

Máme nepochybně velké štěstí v tom, 
že naše koncerty dostávají štědrou 
podporu jak ze strany statutárního 
města Ostravy, tak Moravskoslez-
ského kraje. Letos poprvé v historii 
těchto koncertů přijal nad „Barvami 
duhy“ záštitu hejtman Moravskoslez-
ského kraje, pan Ivo Vondrák spolu 
s náměstkem primátora města Ost-
ravy, Michalem Mariánkem. 
A pak je tady další partner, bez je-
hož přízně a podpory by se koncerty 
Všechny barvy duhy daly jen těžko 
realizovat v takovém měřítku. Je jím 
už deset let Národní divadlo morav-
skoslezské a jeho Divadlo Antonína 
Dvořáka – nejkrásnější ostravská 
scéna, poskytující bezbariérové pří-
stupy i zázemí pro všechny účinku-
jící a samozřejmě i hendikepované 
diváky v hledišti. Nejsou to však jen 
prostory divadla, ale především lidé, 
kteří v něm pracují – jevištní techni-
ci, zvukaři, osvětlovači, inspicienti, 
zaměstnanci skladu kostýmů a di-
vadelních dílen a mnoho dalších lidí 
„od divadla“ včetně samotného jeho 
vedení, kteří se za ta léta stali našimi 
partnery, spolupracovníky a přízniv-
ci, bez jejichž rad a pomoci bychom 
se dnes už jen stěží obešli. Jsou to 
oni, kdo pomáhá dát výsledný tvar 
našim představám o tom, co chceme 
na jevišti „vykouzlit“ a jaký dojem za-
nechat v našich divácích. A ten je bez 
výjimky profesionální… Letos 23. říj-
na tomu nebylo jinak.

V letošním koncertu Všechny barvy 
duhy účinkovalo více než 120 dětí 
a dospělých s různými typy zdravot-
ního postižení – mentálního, těles-
ného i kombinovaného. A věřte, že 
mnozí diváci, dokonce i ti, pro něž je 
tento kulturní zážitek novou zkuše-
ností, si ani neuvědomují a nechtějí 
věřit tomu, že jde skutečně o kon-
cert, v němž v drtivé většině účinku-
jí lidé s hendikepem. Vedle klientů 
z pořadatelské organizace – ostrav-
ského Čtyřlístku – centra pro osoby 
se zdravotním postižením a jejich 
mnohaletých souputníků – studen-
tů z ostravské Lidové konzervatoře 
a Múzické školy, to byli také tanečníci 
ze zapsaného spolku Bílá holubice, 
věnujícího se taneční práci s lidmi 
s hendikepem a dosahujícího dnes 
už celostátních úspěchů, účinkují-
cí hosté z pojízdné kavárny Mental 
Café i mimoostravští členové taneč-
ního souboru Lucarino Dance z Cen-
tra sociální pomoci v Litoměřicích. 
Po dvou letech se na tento koncert 
vrátila jako zahraniční host i vynika-
jící polská zpěvačka Angela Wawr-
zyk, laureátka četných polských sou-
těží a festivalů pro hendikepované 
zpěváky. Letošním patronem všech 
účinkujících byl Michal Hrůza se 
svou Kapelou Hrůzy, kteří skvěle za-
padli do celkového kontextu večera, 
jenž byl jakousi pomyslnou cestou 
za splněním snů a přání všech, kteří 
v programu večera účinkovali. Mode-

rátory večera byla sehraná dvojice 
ostravských hereckých hvězd – Pav-
la Dostálová z Komorní scény Aréna 
a Jiří Sedláček z Národního divadla 
moravskoslezského, kteří vždy dove-
dou polechtat bránice diváků a zá-
roveň jsou citlivými průvodci všech 
účinkujících. 
Koncert Všechny barvy duhy je vždy 
plný smíchu a někdy také slz dojetí, 
ale to všechno k němu patří. Přiná-
ší silné zážitky i silné emoce. Jeho 
letošní ročník v tom nebyl žádnou 
výjimkou. A držíme palce všem, kte-
ří se už letos začínají připravovat 
na ten příští v roce 2018. 

BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: WERNER ULLMANN
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FESTIVAL NA POHODU 

aneb den strávený v ZOO
Na dny 2.–8. října 2017 připadl letošní Týden sociálních služeb. Týden, na nějž svými aktivitami upo-
zorňovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. A kdy jindy je tedy lepší čas 
na to, abychom uspořádali zcela unikátní festival radosti ze života lidí s mentálním postižením, jejž 
jsme nazvali Odpoledne na pohodu? Uskutečnil se 3. října v pražské zoologické zahradě. Na festi-
valu se poprvé společně představili naši kamarádi s mentálním postižením z celé republiky spolu se 
svými patrony při společných vystoupeních či aktivitách, na něž se připravovali celé léto.

I přes počáteční nepřízeň počasí do-
razilo do pražské zoo více než 400 
lidí s mentálním postižením i se svý-
mi doprovody a také veřejnost. A že 
bylo na co se dívat! Během odpole-
dne jsme viděli nejrůznější herec-
ká, taneční a hudební vystoupení. 
Dokonce jsme shlédli i představení 
z cirkusu. Některá z vystoupení hu-
debně doprovázela skupina Sto zví-
řat, jež byla jedním z patronů účin-
kujících. 

Souběžně se konaly také tvůrčí 
workshopy, na nichž bylo možné 
se zapojit do malování. Za účas-
ti patronky Ivy Hüttnerové vznikla 
na workshopu řada krásných barev-
ných a veselých hodin a hraček.  

Ve spolupráci se zoologickou zahra-
dou měli účastníci odpoledne mož-
nost navštívit zdejší centrum pro 
veřejnost a dostat se do přímého 
kontaktu s různými zvířaty, třeba se 

sklípkany, krajtou 
nebo fretkou. Na již-
ním parkovišti bylo 
také současně mož-
né navštívit prodej-
ní stánky s ruko-
dělnými výrobky 
klientů některých 
organizací anebo 
si dát dobrou kávu 
v pojízdné kavár-
ně, kde kromě kávy 
připravovali i výbor-
né palačinky. Sou-
časně zde během 
jedné z přestávek 
mezi vystoupeními 
předváděl správnou 

přípravu kávy další patron projek-
tu - Adam Neubauer, jeden z nejlep-
ších baristů České republiky. Velké 
finále kulturního programu patřilo 
umělcům ze Stacionáře v Jihlavě 
a jejich Jarmareční písni, kterou 
připravili spolu se svou patronkou, 
herečkou Milenou Steinmasslovou. 
A pak už následovalo loučení.

I když to ráno vypadalo s ohledem 
na počasí poněkud beznadějně, je 
třeba konstatovat, že 
spokojené výrazy ve 
tvářích všech účastní-
ků festivalu dokázaly, 
že celá tato akce má 
smysl a naše společné 
setkání nás bude ještě 
dlouho hřát na srdci.

Na Festival na pohodu 
navazuje putovní vý-
stava fotografií v rám-
ci projektu Pomáháme 
fotografiemi, která 
byla zahájena 10. lis-
topadu 2017 v Táboře 
a bude putovat republi-
kou do června příštího 
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roku. Během tohoto období zavítá 
do různých měst po celé České re-
publice. Jednotlivé fotografie po-
cházejí od autorů z organizací, jež 
se připojily k projektu Pomáháme 
fotografiemi a zachycují nejrůznější 
zážitky lidí s mentálním postižením 
z jejich aktivit. Jsme rádi, že je v le-
tošním i příštím roce bude sdílet i ši-
roká veřejnost, protože mnozí z nás 
často ani netuší, jak barevný svět 
to může být, a že je možné 
jim i nepatrnou podporou 
pomoci šířit dál jejich po-
hled na svět. Máme se čas-

to od těchto lidí co učit, a to je dle 
našeho názoru podstata jejich inte-
grace mezi nás. Informace o jednot-
livých místech, kde budou snímky 
z projektu Pomáháme fotografiemi 
k vidění, lze najít na naší facebooko-
vé stránce Pomáháme fotografiemi 
anebo také na našem novém webu. 
Ten jsme spustili 20. listopadu a jde 
o první komunitní web pro veřej-
nost a mentálně postižené s adre-

sou www.fotografiemiproradost.cz.  
Tento web umožní jednak přímou 
komunikaci a detailnější pohled 
do života lidí s mentálním postiže-
ním a naopak osobám s mentálním 
postižením pohled „ven do světa“. 
Začne však také plnit konkrétní přá-
ní všech účastníků našeho projektu, 
což je letos 12 organizací z celé re-
publiky (ve srovnání s loňskem je to 
o čtyři organizace víc a už se nám 
hlásí další zájemci do příštího, již 
třetího ročníku projektu Pomáháme 
fotografiemi). Za každým přáním 
stojí příběh a mnohdy jde o přání, 
jež si naši kamarádi přejí už hodně 
dlouho. Budeme rádi, když ně-
koho z vás tato myšlenka osloví 
a přispěje byť jen malou částkou 
na splnění některého z přání, či 
alespoň projeví zájem  osobně se 
podílet na tomto projektu.

Plnění přání, a to jak  finančními 
příspěvky tak věcnými dary, začí-
ná 1. prosince 2017 a bude dopro-
vázeno internetovými aukcemi 
výrobků a hraček dílny V růžovém 
sadu, kdy budete mít příležitost 
pořídit si třeba unikátní dřevěné 
hodiny, které malovala patronka 
projektu Iva Hüttnerová. Není dů-

ležité, jak vysokou částkou při-
spějete k plnění konkrétních 
přání našich kamarádů. I drob-
nou pomocí uděláte velkou ra-
dost a vyvoláte úsměv na tváři 
našich kamarádů s mentálním 
postižením. A o to nám jde pře-
devším. 

MARTA KOPECKÁ
ředitelka projektu  

Pomáháme fotografiemi
Fotografie: JARMILA ŠTUKOVÁ

REDAKČNÍ INFORMACE

Máte zájem dostávat více čísel Rezidenční péče? 
Objednejte si zasílání libovolného počtu čísel jen za nákladovou cenu a poš-
tovné. Předplatné můžete objednat i v průběhu kalendářního roku, vyfakturu-
jeme vám jen odebrané časopisy. Jeden výtisk vám samozřejmě budeme 
zasílat zdarma i nadále!
Objednávkový formulář najdete na www.rezidencnipece.cz, nebo nás kon-
taktujte osobně.
Tel.: 271 748 312, 271 747 313, e-mail: info@marcom-praha.cz 

Ceny: 
Roční předplatné na 1 ks navíc 270 Kč
 2 ks navíc 450 Kč
 3 ks navíc 540 Kč
 4 ks navíc 560 Kč

Ceny jsou včetně DPH.
Aktualizace adres:
Na našich webových stránkách www.rezidencnipece.cz si můžete jednodu-
chým způsobem zaktualizovat doručovací adresu. Prosím, pokud neodpovídá 
jen název zařízení, raději údaje zaktualizujte. I tak asi občas pošta některé z čí-
sel nedoručí. Pokud se vám to stane, napište a my vám chybějící číslo zašleme 
dodatečně. Za služby České pošty se můžeme jen omluvit.
Rezidenční péče vychází v březnu, červnu, září a prosinci.
Těm z Vás, kteří již více výtisků Rezidenční péče odebíráte, zašleme v prů-
běhu února fakturu na rok 2018. 
Přejeme hezké chvíle s časopisem Rezidenční péče.
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PANÍ Z. ZHLÉDNE NOC 
NEVĚSTY 
Do projektu Ježíškova vnouča-
ta jsme se přihlásili již vloni, ale 
upřímně musím říci, že jsme tomu 
nevěnovali tak velkou pozornost.  
Prostě jsme oslovili pár klientů, 
o kterých jsme věděli, že je na vá-
noce určitě nikdo nenavštíví. Ale 
žádný z klientů nic nechtěl. A ani 
my sami jsme vlastně nevěděli, co 
to obnáší…  

Zato letos jsme se do toho pustili 
s velkým nadšením. Aktivizační pra-
covnice klienty s projektem seznámi-
ly a pak už jen sepisovaly, jaké dárky 
by si přáli, začínali jsme jen tak pole-
houčku - svítícím zapalovačem, seši-
tem s tvrdými deskami…  Asi nejku-
rióznějším dárkem bylo přání jedné 
naší klientky paní Z., která si přála 
vidět film „Noc nevěsty“ z roku 1967, 

kde hrála jako dvacetiletá. Film pa-
třil k trezorovým a nemohl se pro-
mítat. Takže se těšíme, že se na něj 
všichni podíváme a uvidíme paní 
Z. v jejím mládí.  Martina Korábová, 
aktivizační pracovnice, se pustila 
do facebookových diskuzí a vše jsme 
probírali i s ostatním personálem. 
Úžasný byl nápad, že bychom mohli 
zrealizovat i přání pro klienty, kteří 
již nejsou schopní přání vyslovit – 
tato přání jsme stanovili v týmu a dle 
jejich potřeb. 
A ještě úžasnější bylo, když zača-
ly dárečky do Domova docházet – 
všechny krásně zabalené, s přáníč-
kem a často i dalším drobným dá-
rečkem. Řada Ježíškových vnoučat si 
domluvila osobní schůzku a přijela 
se do Domova přímo podívat – s dal-

Dokončení ze str. 1

šími rodinnými příslušníky, dětmi.
Určitě je s agendou spojeno plno 
další práce, ale myslím, že se to vy-
platí. Mě osobně by nejvíce potěšilo, 
kdyby se některá Ježíškova vnoučata 
stala do budoucna dobrovolníky, je 
to vlastně příležitost pro obyčejné 
lidi, kteří nepracují v sociálních služ-
bách, domov navštívit a na vlastní 
oči vidět, jak se seniorům u nás žije. 
A dobrovolníků není nikdy dost.
Nejvíce na celé akci mě potěšila re-
akce lidí, úplně cizích a neznámých, 
z různých koutů naší republiky. 
Všechna přáníčka jsou velmi milá, 
psaná od srdíčka, moc mě těší, že 
i v dnešní rychlé a uspěchané době 
si lidé najdou čas se chvíli zastavit, 
zamyslet se a poslat někomu něco 
hezkého, jen tak pro radost…  Takže 
v současné době mám kancelář pl-
nou dárků a dárečků, které „Ježíško-
va vnoučata“ doručila. Jen čekají, až 
je dáme našim klientům pod strome-
ček.

Domov pro seniory Havlíčkův Brod
Bc. Jitka Piskačová, Dis.

KUŘE DO TŘEBÍČE
Do Ježíškových vnoučat se zapojil 
i Domov pro seniory Třebíč.  So-

ciální pracovnice Eva Šebová se 
svěřila, jak probíhá práce Ježíško-
vých pomocníků: 

„Práce navíc to není,  musím jen zjis-
tit, co by si naši senioři přáli. To ob-
starávají sestřičky a ošetřovatelky, 
jsou s klienty v každodenním kon-
taktu, tak je znají, vědí co jim chut-
ná, co mají rádi, tak umí odhadnout 
i ta nejtajnější přání. Zvláště je to dů-
ležité u seniorů, kteří mají ztíženou 
komunikaci díky zdravotnímu stavu 
a neumí se plně vyjádřit. Já potom 
u klientů zjistím podrobnosti, proč 
by si to přáli, konkrétní přání sepíšu 
do databáze a komunikuji s jednot-
livými vnoučaty. Prvotní nápor byl 
ihned po zveřejnění přání, která byla 

okamžitě rozebrána. Snažila jsem se 
všem vnoučatům odpovědět co nej-
dříve. Teď už je to v klidu, pomalu 
se plní jednotlivá přání, předáváme 
je klientům, jednotlivě je fotím a Je-
žíškovým vnoučatům fota zasílám, 
aby viděli, jakou radost jejich dárek 
udělal, a že byl předán do správných 
rukou. Klientům chci fotky vytisk-
nout a předat na památku.
Asi nejkurióznějším dárkem bylo 
grilované kuře. Ježíškův vnuk přijel 
až z Brna, koupil nejlepší grilované 
kuře v Třebíči, a kuře ještě teplé včet-
ně chleba k zakousnutí paní Helence 
předal. Byl to úžasný zážitek, paní 
Helence jen zářily oči radostí z dárku 
a návštěvy milého člověka. 
Doufám také, že vnoučata budou 
chodit pravidelně. Za jednou paní 

přišla s dárkem mladá 
rodina, byli úžasně milí, 
a hned se ptali, jestli 
za paní můžou chodit 
pravidelně, že svoje ba-
bičky mají daleko, tak bu-
dou mít náhradní ... 
Potěšila mě ta vlna solida-
rity, zájem o plnění přání, 
jednotlivá vnoučata chtě-
jí  plnit i něco navíc, při-
dávají dobroty, kávu, čaj, 
drobnosti,  přání, pozdra-
vy, asi jim třeba to splnění 
jednotlivého přání  připa-
dalo  málo.“
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ZAMYŠLENÍ NA TÉMA 
SMLUVNÍ LÉKARNY

Nevím, jestli je to pravda, ale slyšel jsem to už z více stran. Když dostanete ve Velké Británii angí-
nu a nevyhledáte soukromého lékaře, ale lékaře, který je hrazen národní zdravotní službou, tak 
se k němu dostanete za týden. Pokud je to pravda, pak je to problém. Nejen, že ten týden máte ne-
příjemné obtíže, ale zároveň je zde šance, že se řádně nevyléčíte, budete mít vyšší ASLO a můžete 
mít do konce života problémy se srdcem a ledvinami. 

A jak je to u nás? Na akutní nemoci 
se mají léky nasadit co nejdříve. Nic-
méně v některých domovech seniorů 
je to však problém, který mi přijde 
opravdu absurdní. Je pochopitelné, 
že manažeři domovů seniorů hledají 
pro své zařízení co nejlepší podmín-
ky. Takže často dochází k obchod-
ním dohodám mezi určitým domo-
vem seniorů a určitou lékárnou. 
Většinou se léky z takové lékárny vozí 
jednou týdně. U chronické medikace 
s tím není problém. Tam se dá před-
pis léků naplánovat. Ale problém je 
to u akutních onemocnění. 
 
Osobně se mi stalo, a bohužel ne 
jen jednou, že jsem požadoval, aby 
byl okamžitě nasazen lék na akutní 
onemocnění, ale sestra mi řekla, že 

mohou léky brát jen z jedné určité lé-
kárny a tak pacient dostane potřeb-
ný lék, až z oné smluvní lékárny při-
jedou, třeba až za pět dní. Nemohu 
takový postup nazvat jinak, než nee-
tickým byznysem s lidským zdravím. 
Je absurdní, že by personál mohl pro 
lék dojít do lékárny, která je kousek 
od zařízení, ale nesmí. 
 
Někdy se potřebný lék někde v budo-
vě najde. Buď po někom zůstal, nebo 
mají pár krabiček léků připravených. 
Často antibiotika.  Ale to je nepovo-
lený postup. Tak se to dělat nemá 
a nesmí. 
 
Tak jak se to má dělat? Chronické 
léky se mohou klidně dovážet jednou 
za měsíc třeba ze sto kilometrů vzdá-

lené lékárny, pokud je to pro obě 
smluvní strany výhodné a pacient 
tím není nijak poškozen, třeba vyso-
kými doplatky. Ale u léků pro akutní 
nemoci by mělo být zcela normální, 
že se k pacientovi dostanou co mož-
ná nejdříve. Takže buď smluvní lé-
kárna lék zajistí ještě ten den, nebo 
personál dojde do nejbližší otevřené 
lékárny. To by přece mělo být tak sa-
mozřejmé, ale není. 
 
Zamysleme se nad tím a představme 
si sebe, jak nás bolí v krku, a čekáme 
na svůj lék tři dni. Ale protože jsme 
třeba imobilní oslabený senior, neu-
míme si s touto situací poradit. 
 

MUDr. Petr Bouzek, 
praktický lékař

ADOPTOVALI JSME 
PANÍ ALEŠKU

Projekt Ježíškova vnoučata je na-
prosto fantastický. Nejenže dělá ra-
dost starým lidem, ale hlavně spo-
juje různé osudy a dává dohromady 
lidi, kteří by se nikdy nemohli potkat. 
V sobotu dopoledne jsme proto sba-
lili roční dvojčata a rozhodli se paní 
Alešce dát dárek osobně, ač je mož-

nost ho poslat zdarma kurýrní služ-
bou.
Byli jsme trochu nervózní, pravda. 
Jaká bude? Nebude to divné? Nebu-
dou jí vadit dva malí rošťáci? Jakmile 
nás sestřička odvedla k paní Alešce 
do pokoje, všechno z nás spadlo... 
Byla úžasná, na zdech fotky kopců, 
které s manželem kdysi zdolávali... 
Není asi náhodou, že i můj manžel je 
vášnivý „kopcolezec“.
Povídali jsme si o všem možném, 
kluci řádili na její posteli a necha-
li se chovat na klíně. Nakonec jsme 
se dohodli, že určitě ještě přijedeme 
popřát k narozeninám. Bylo to ne-

skutečně příjemné setkání, dojemné 
a naplňující. 

Alžběta Zahrádecká Havlová

TROCHU JINÝ POHLED 
NA OSAMĚLOST

Akce Ježíškova vnoučata je velmi dob-
rá a užitečná věc, ale její slogan „Splň-
te vánoční přání osamělým lidem 
v domovech pro seniory“ mě nazdvih-
nul ze židle. Jako praktický lékař, který 
již velmi dlouho pečuje o seniory, jak 
u nich doma, tak v domovech seniorů, 
považuji slogan akce za zavádějící. Já 
vím, že je dobré útočit na city, když se 
po někom něco chce, ale lhát se nemá. 
Podle mě jsou lidé osamělí velmi často 
ve svých vlastních domovech. Příbuzní 
musí pracovat a tak jsou velmi dlou-
hou dobu zcela sami a společnost jim 
dělá často jen televize. V domovech 
seniorů jsou naopak senioři obklope-
ni od rána do noci neustále nějakými 
lidmi. Nikdy nejsou sami a nikdy ne-
jsou osamělí. Pokud je nenavštěvuje 
rodina, či už nikoho nemají, tak to ne-
znamená, že jsou osamělí. Mnoho let 
pracuji v mnoha domovech seniorů 
a nikdy jsem neviděl osamělého senio-
ra, pokud on sám nechce být osamělý. 
Ale to už je o něčem jiném. 

MUDr. Petr Bouzek



Jaký byl letošní rok? Co se 
vám podařilo, a co připravujete 
na příští?
Podařilo se nám obhájit certifikáty 
ISO, CQS, IQNet a zavádět systém  
E-QALIN. Tyto certifikáty jsme před 

časem získali jako první příspěvková 
organizace u zřizovatele, jímž je hlav-
ní město Praha. Současně jsme do-
končili fázi přípravných prací (studie, 
projekt, žádost) na akce Revitalizace 
zámecké zahrady I a II. Momentálně 

probíhá jednání zřizovatele s projek-
tovým manažerem Státního fondu ži-
votního prostředí, který bude z větší 
části akce financovat. Připravujeme 
na rok 2018 další akce, opět ve spolu-
práci se zřizovatelem a SFŽP, jako je 

RADOSTI A STRASTI 
DOMOVA SVOJŠICE

Domov Svojšice sídlí v krásné historické budově, v níž poskytovat kvalitní služby není snadné, 
nejen proto, že prostorové podmínky nejsou příliš ideální, ale také proto, že každý rok přináší 
nečekaná překvapení. A nejen o nich jsme si povídali s ředitelem Vítězslavem Formanem. 
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nová čistička odpadních vod, výměna 
oken a zateplení hlavní budovy. Chys-
táme změnu topného systému v hlavní 
budově na systém tepelných čerpadel. 
Protože se neustále mění podmínky 
pro čerpání z fondů SFŽP, při minulé 
akci jsme vše úspěšně řešili s fondem 
sami a nyní zřejmě vše bude zařizovat 
zřizovatel, bude to náročná práce.
Do tohoto dění nám vstoupila havá-
rie stropu v kuchyni, která si vyžá-
dala rekonstrukci celé kuchyně. Zde 
nám velmi vyšla vstříc obec Svojšice 
a zapůjčila nevyužívanou školní ku-
chyni. Naši zaměstnanci ji zprovozni-
li a po schválení Krajské hygienické 
služby Kolín začala fungovat a jídla 
jsme dováželi.
Za rekonstrukci naší kuchyně děkuji 
firmě PROSTAV, která ve velmi ztíže-
ných podmínkách odvedla neskuteč-
ně profesionální práci.

V minulosti jste se museli vypo-
řádat s povodní, co na vás příro-
da nachystala letos?

Další překvapení na sebe bohužel 
nenechalo dlouho čekat. Havárie 
v zámeckém parku začala pádem 
tří stromů, a po týdnu nás zasáhla 

větrná smršť, která dílo dokonala. 
To už spadlo dalších dvanáct vzrost-
lých stromů. Přes park vede trasa 
vysokého napětí a hrozilo padnutí 
stromů na dráty. Po návštěvě pra-
covníků z ministerstva životního 
prostředí a Památkového ústavu 
bylo rozhodnuto o pokácení dalších 
stromů. Touto cestou děkuji zřizo-
vateli za spolupráci a doufám, že 
i za rychlou finanční pomoc na od-
stranění této havárie.

To už jsou všechny katastrofy?
Ještě v zařízení proběhlo v tomto 
roce několik kontrol, a to ze strany 
zřizovatele, finanční kontroly, kont-
roly Krajské hygienické služby Kolín 
a další. Ale ty jsme absolvovali tzv. 
bez ztráty kytičky, a jsem tomu rád.

Domov Svojšice má spoustu přá-
tel a podporovatelů…
Ano, rád bych všem poděkoval. 
Především všem sponzorům, fir-
mám ALZA, Semileas, Bono, Abena 
a spoustě dalších.
Také se chci se zmínit o osobnos-
tech, které si i díky mému osobnímu 
přátelství našly cestu mezi nás a ně-
kolikrát ročně nás navštěvují. Jejich 
seznam je dlouhý, tak jen namátkou: 
MUDr. Radim Uzel, Mistr Jan Vlasák, 
Jakub Smolík, Martin Maxa, Bohuš 
Matuš, Fanda Kasl a mnoho dalších.

Co byste popřál před Vánoci?
Přeji všem obyvatelům a kolegům 
klidný závěr roku a vše nej do roku 
příštího. 
Já přeji vždy hlavně štěstí, na Titani-
ku byli zdraví, ale pokud neměli to 
štěstí dostat se do záchranného člu-
nu…

Děkujeme za rozhovor.
(red)

SLOVO 
MANAŽERKY 
KVALITY
Využíváme-li čas, máme dobrý pocit. 
Dobré pocity vytvářejí dobré myšlen-
ky; z dobrých myšlenek pramení dobré 
činy; a dobré činy vedou k dobrým vý-
sledkům. Potřebujeme mít kolem sebe 
lidi, kteří na sobě pracují – kteří si uvě-
domují hodnotu času, hodnotu dobré-
ho pocitu a koneckonců i hodnotu lidí. 
Jsme šťastni za překážky. Nebýt jich, 
nemáme co zkoušet, co překonávat,  
z čeho mít dobrý pocit. Proto se těší-
me na nový rok, co nám připraví. Tě-
šíme se na všechno, o co jsme se ještě 

nepokusili. Uvědomujeme si, že nám 
to nemusí vyjít a že můžeme prohrát, 
ale mnohem větší než strach je naše 
touha dokázat to. Pozor, nemyslíme 
dokázat dojít do cíle. Dobrý pocit nám 
dnes dává už dokázat jít k cíli. Ano, už 
cesta je pro nás cíl a dává nám energii. 

Stejně jako v předchozích letech, tak 
i v tomto roce naši klienti navštívili 
místa známá a neznámá. Začátek roku 
zahájili návštěvou Matějské pouti v Pra-
ze. Dále navštívili ZOO Jihlava. Pak jeli 
soutěžit ve hře  pétanque  na Májové 
koulení do Heřmanova Městce, kde 
se konečně dočkali umístění a skon-
čili na 3. místě. Léto zahajovali jízdou 
v historickém vláčku „Hurvínek“. 

Na konci léta jsme se zúčastnili tradič-
ní ankety - Srdce na dlani, v níž byli oce-
něni nejoblíbenější pracovníci, kterými 

byli – 1. místo Jana Boumová, 2. místo 
Zuzana Sixtová a 3. místo Jiří Rytina. 
Oceněným přijela pogratulovat osobně 
paní Milada Mastná z Magistrátu hlav-
ního města Prahy. A poděkoval svým 
zpěvem i Bohuš Matuš. Poděkování 
od nás je pro pana Ing. Josefa Ebra, 
díky němuž jsme prvním zařízením, 
které má fotografie pořízené dronem. 

Na podzim jsou klienti pozváni na po-
svícenský ples, který nedaleko pořádá 
Domov Buda. Po vypuštění lampionů 
přání se bude čekat na příchod Miku-
láše a svátků vánočních. 
A další rok bude za námi.
Do následujícího roku vám přeji štěstí, 
zdraví a lásku. 

Bc. Hana Polesná, DiS.
manažerka kvality

Domov Svojšice



STRAVOVACÍ PROVOZ

Řešení je potřeba zvolit co nejefek-
tivnější, ale zároveň dodržovat bez-
pečnostní, zdraví chránící předpisy 
a platné legislativní normy pro boj 
se škůdci. Tím hlavním předpisem, 
kterým se provádění deratizací řídí, 
je Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, v plat-
ném znění.
Účinná jsou hlavně komplexní ře-
šení. Lokální zásahy většinou pro-
blém nevyřeší. Likvidovaný škůdce 
se pouze přesune někam jinam, ale 
problém přetrvává. Proto je vhod-
né volit celoplošný zásah na všech 
úrovních objektu. Jedná se vesměs 

o šetrné zásahy, které se provádí 
ve večerních či nočních hodinách 
a v žádném případě nezasahují 
do pravidelného a zaběhnutého cho-
du jednotlivých oddělení budovy.
Důležité je také věnovat pozornost 
pečlivému výběru dodavatele DDD 
služeb. Není vhodné kombinovat 
služby více dodavatelů. Takový po-
stup je většinou kontraproduktivní 
a neúčinný, zásahy se musí častěji 
opakovat a to stojí nemalé finanční 
prostředky. Dalším důležitým as-
pektem je zajistit si služby odborně 
způsobilé osoby / firmy, která zná 
pravidla pro zpracování dokumen-
tace (v potravinářství musí být např. 

zpracován plán ná-
strah), každá sta-
nička s nástrahou 
musí být viditelně 
označena, musí být 
zabezpečena proti 
manipulaci, k pou-
žité nástraze byste 
měli obdržet bez-
pečnostní list, atd.
V neposlední řadě 
není dobré podce-
ňovat prevenci. Pra-
videlné preventivní 
návštěvy deratizéra, 
který provede kon-

trolu pokladených nástrah, jejich 
výměnu za čerstvé a zmonitoruje 
případný výskyt, nás může uchránit 
nemilých překvapení. Právě podzim-
ní období je vhodným časem pro pro-
vádění preventivních zásahů, protože 
s blížící se zimou se zejména hlodav-
ci stahují blíže zdroji potravy a tepla.
HASAP Consulting, s.r.o. založila 
v roce 2014 divizi Pest Control. 

Svým zákazníkům nabízí:
• řešení v oblasti celkové prevence 

proti škůdcům 
• vedení kompletní dokumentační 

složky HACCP, podléhající přís-
ným kontrolám hygienických, 
veterinárních a zemědělských 
inspekcí, jakož i standardům 
ISO, požadavkům akreditace aj. – 
elektronické vedení dokumen-
tace

• softwarové řešení DDD - on-
-line přístup k dokumentaci 
z PC, tabletu či smartphonu

• akutní zásahy, včetně likvidace 
hnízd a uhynulých jedinců

• prohlídky provozů a návrhy tech-
nologických postupů

• flexibilní přístup k zákazníkovi
• celorepublikové pokrytí

www.hasap-pestcontrol.cz

Hlodavci, mravenci, mušky a další škůdci se mohou vyskytnout nejen ve stravovacích 
provozech, ale i v celých komplexech budov a jejich okolí. Je to však právě stravovací 
provoz a jeho skladovací prostory, které poskytují dobré zázemí škůdcům v podobě do-
statku potravy a dobrých podmínek pro hnízdění a množení. A jak se těchto nevítaných 
nájemníků zbavit? Jejich likvidace totiž není ani trošku jednoduchá. Často svůj boj vy-
hrávají nad různými druhy nástrah, požerů a pastí.

Poradenství • Bezpečnost
Kvalita • Optimalizace • Standardy
Legislativa • Vzdělávání

www.hasap.cz

HASAP Consulting, s.r.o., 
  Vranská 620/18, 142 00 Praha 4 – Kamýk, 
  Tel.: + 420 261 220 532, E-mail: hasap@hasap.cz

Strana 24

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ  
DERATIZACÍ NEJEN VE 
STRAVOVACÍM PROVOZU

I N Z E R C E



Seděla jsem sama ve své garsonce a jako obyčejně sle-
dovala televizi. Po chvíli mě ale upoutala reklama na 
SOS přívěsek pro seniory. Říkali o něm, že mi kdykoli 
zavolá pomoc – ve dne i v noci.

KÉŽ BYCH HO 
MĚLA UŽ 
DÁVNO
Seniorka usíná i vstává v klidu

CO SE STANE, 
KDYŽ UPADNETE

NARŮSTAJÍCÍ ZRANĚNÍ

V případě, že pád způsobí zlomeninu 
a dlouho nepřijde pomoc, tak hrozí riziko, 
že kost špatně sroste.

DEHYDRATACE

Dochází-li k poklesu objemu tělesných 
tekutin, zvláště krevního objemu, tak se 
snižuje krevní tlak a následuje rychlá smrt. 

PODCHLAZENÍ

Pád venku v zimě může být kritický. Při 
silném podchlazení se zastavuje krevní 
oběh a hrozí tak nebezpečí zástavy srdce 
a dýchání.

HLAD

Člověk vydrží bez jídla dlouhou dobu.  
Ovšem mít hlad není příjemný pocit. 

VYSAZENÍ MEDIKACE

Přerušení pravidelných dávek léků může 
vyvolat jak akutní, tak i dlouhodobé kom-
plikace při znovuobnovení léčby. 

PSYCHICKÉ PROBLÉMY

Tyto extrémně diskomfortní podmínky se 
na člověku mohou projevit pocitem osa-
mělosti, strádání, úzkosti a další psychické 
újmy.

1
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Když jsem reklamu viděla podruhé, 
rozhodla jsem se zavolat na uvedené 
telefonní číslo a přívěsek si objednat.

SOS přívěsek dorazil hned druhý den 
a po pročtení návodu jsem pochopila, 
že jeho používání je opravdu velice 
jednoduché. Kéž bych ho měla už dáv-
no! Mohla bych si ušetřit tolik nepří-
jemných situací, kdy jsem se po pádu 
nebyla schopna sama zvednout a byla 
jsem odkázaná na to, až mě přijde 
navštívit soused… Ty hodiny čekání 
na podlaze byly neskutečně ubíjející 
a hlavou se mi honily ty nejčernější 
myšlenky.

Po několik dnech, kdy jsem SOS přívě-
sek nosila na krku, jsem si uvědomila, 
že vzhledem k mým dvěma francouz-
ským holím je umístění SOS přívěsku 
na šňůrce na krku nepohodlné. Za-
volala jsem proto na Zelenou linku 
PomocVnebezpečí s dotazem, jestli 
mohu nosit přívěsek například v kap-
se nebo v kabelce. Okamžitě mi dali 
řešení – pouzdro na ruku!  
Přívěsek jsem do něj jednoduše vloži-
la a nosím ho jako hodinky! Nikde mi 
nepřekáží a mohu se pohodlně pohy-
bovat i s berlemi.

Vše se nyní zdálo být v pořádku. Nic-
méně jsem astmatička, a v ten den se 
mi dýchalo špatně, ztěžka, a dokonce 
ani léky nepomáhaly. Nevěděla jsem, 

co dál, jelikož jsem to už nemohla vy-
držet a začala se dusit.  
Stiskla jsem SOS tlačítko, načež se 
z přívěsku ozvalo: „Paní Václavovičo-
vá, spustila jste poplach, potřebujete 
pomoci?“.

Ten hlas mě uklidnil. Ta jistota, že 
nejsem sama, že se o mě postarají a 
rychle mi pomohou! Sanitka přijela 
do 10 minut, nasadili mi kyslíkovou 
masku a odvezli do nemocnice. V tu 
chvíli jsem byla opravdu šťastná, že 
mám svůj SOS přívěsek, který jsem si 
pořídila před necelými dvěma týdny. 
Jako bych tušila, že ho brzy budu po-
třebovat.

Když jsem jela v sanitce, opět se 
ozval Operátor služby PomocVne-
bezpečí, aby se ujistil, že ke mně 
sanitka dorazila a je o mne postará-
no. Později odpoledne, když už jsem 
byla doma, stabilizovaná, jsem za-
volala na bezplatnou Zelenou linku 
PomocVnebezpečí, abych jim podě-
kovala a předala informaci, že jsem 
v nemocnici nezůstala. Znovu se se 
mnou spojili i druhý den, aby se ujis-
tili, že jsem v pořádku a že jsem byla 
s postupem spokojená. Spokojená? 
Slabé slovo!

Po této zkušenosti jsem přibližně 
za měsíc svůj přívěsek využila znovu. 
Velice mě bolela noha, bolest mi vy-
střelovala od zad až do palce u nohy. 
Chtěla jsem vydržet do pondělí a do-
jít si k lékaři, ale nešlo to. Opět jsem 
stiskla SOS tlačítko a pomoc byla 
na cestě.  
Tentokrát si mě v nemocnici nechali, 
a to na celý týden. Po návratu jsem se 
znovu, jako dříve spojila s Operáto-
rem a sdělila mu, že už jsem zas v po-
řádku doma.

Službu všude doporučuji. Mohu s kli-
dem usínat i vstávat, protože vím, že 
se o mě PomocVnebezpečí postará.

Marie Václavovičová, r. 1937
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